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 تقديم 

 هذا الرجل

.. هذه ليست سيرة رجل بقدر ما هي صـورة عصـر         

كانت مليئة  . اريخ مصر عصر وصفحة من صفحات كتاب ت     

ختلفت الرؤى واآلراء واالجتهـادات حـول       ا. بناس وأحداث 

 . هؤالء الناس وتلك األحداث

وقد كانت حياة أحمد باشا حسنين، رئيس الديوان مثيرة         

فقد عمل  . سعت للكثير من تفاصيل هذه الصورة     توعريضة، ا 

 القويـة   وكان لشخصيته . مع الملك فؤاد ثم مع الملك فاروق      

 . ارها على الملك فاروق، سلبا وإيجابتأثي

. وكانت فصول حياة أحمد باشا حسنين عجيبة وغريبة       

. بن الشيخ األزهري الوقور   امنذ أن كان ذلك الصبي الطموح       

ل في أعرق جامعاتها    مإلى أن سافر للدراسة في بريطانيا وزا      

والذين أصبح بعضهم فيما بعد أشهر الساسة       . أقرانه اإلنجليز 

 . انيافي بريط

وكانت البطولة صفة مالزمة ألحمد باشا حسنين منـذ         

ام  وق ،»الشيش« ،البداية، فقد كان بطالً في المبارزة ورياضة      



 

انتهت بتحطيم  . بمحاولة جريئة للطيران من لندن إلى القاهرة      

 . الطائرة ونجاة البطل

وفي مصر كشف أحمد باشا حسنين عن جانب بطولي         

ة الجـريء الـذي يخـوض       فكان الرحال . آخر في شخصيته  

ويعتـرف بـه العـالم      . دروب الصحراء ويكتشف الواحات   

 . ويكرمه كرحالة ومكتشف

وكشف عمل أحمد باشا حسنين فـي السياسـة عـن           

 . شخصية سياسية داهية تقبع داخل صورته متعددة األبعاد

وحتى في عالقاته النسائية سراء بالمطربـة الشـهيرة         

كان . ا فيما بعد   تزوجها عرفي  والتي. أسمهان أو بالملكة نازلي   

 ..  تروي عنه الحكايات واألساطيرحمد باشا حسنين رجالًأ

 !  ألف ليلة،رجل.. اأنه حقً
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  .في بداية القرن العشرين.. لندن عاصمة الضباب

 أنهـا    إلى ايشير. الساعة يتحدان في خط مستقيم    عقربا  

الظالم سقط في موعده علـى شـوارع        . ةدسبلغت تمام السا  

نقر فـوق المظـالت التـي       يالمدينة الباردة، ورزاز المطر     

 . التجاري» بون سكريت«يحملها المارة المسرعين في شارع 

في وسط الجموع التي تسعى على األرصفة، متوجهين        

يدلف شاب نحيـل أسـمر      . إلى بيوتهم بعد يوم عمل طويل     

كان صـاحبه   . لى محل قبعات أنيق   إ. رة من قلب الزحام   البش

 . يوشك على اإلغالق

ألقى الشاب التحية باإلنجليزية اللندنيـة علـى بـائع          

ا باللكنة رغم أن صاحبها يحمل      ليه معجب إالقبعات الذي نظر    

 . على وجهه مالمح أهل الشرق المميزة

 أال يكون حضـوري قبيـل       ورجأ.. مساء الخير سيدي   •

 غالق قد أزعجك؟موعد اإل

 .. قالها الشاب الشرقي في بساطه محببة

هل مـن   ..  على العكس سيدي   :رد عليه البائع باحترام     -

 !خدمه أستطيع تقديمها لك

 .أريد قبعة مناسبة: قال الشاب •



 

استدار البائع إلى األرفف الحافلـة بـأنواع القبعـات          

ـ   ها ويقدمها للشاب  اومد يده ليختار إحد   . المختلفة ك الذي أمس

 . بها وبدأ يفحصها

 !هذه ثمنها ستة شلنات فقط: بادره البائع قائالً  -

ة آوضع الشاب القبعة على رأسه، وأخذ ينظر في المر        

 . المواجهة ثم رفعها وأخذ يقبلها بين يديه

 !ن القبعة لم تعجبهإومالمح وجهه تقول 

 .. وهنا استدار البائع وأحضر قبعة أخرى قدمها إليه

 كم ثمن هذه القبعة؟ : قيسأله الشاب الشر •

 .ا يا سيدي شلن١٩ً: رد البائع -

وبدا . ونظر إلى المرآة  . وضع الشاب القبعة على رأسه    

 . أن هذه القبعة تعجبه

       ا الموقف  وهنا قطع البائع الذي كان ينظر إليه متفحص

 . التقليدي المعتاد

 !أليس كذلك.. أنت طالب علم يا سيدي: وسأل الشاب -

 . هو ذاك: قال الشاب -

ن إاسمح لي يا سيدي أن أقول لك        .. إذن: قال له البائع   -

فـإن  . الفارق بين القبعتين ال يساوي الفرق في الـثمن        



 

وال فرق بينهما إال في     .. القبعتين صنعتا من قماش واحد    

لكن بطانـة   . فهي حريرية في القبعة الغالية    » البطانة«

ولـذلك فأنـا    .. القبعة الرخيصة مع ذلك أشد احتمـاالً      

 !حك يا سيدي أن تشتري القبعة الرخيصةأنص

ا ينظر إلى البـائع، وكأنـه       ظل الطالب الشرقي صامتً   

 . يستعيد عبارة النصيحة أكثر من مرة

وغادر الشاب المصري محل القبعات، وهـو يرتـدي         

وفي رأسه نفسها درس كبير في      .  القبعة الرخيصة  هعلى رأس 

نجليـزي  إهو مثـل    .. »األمانة خير سياسة  «وهو أن   . حياته

 . معروف

مه أو علَّ .. لكن ذلك لم يكن الدرس الوحيد الذي تعلمه       

 ! فيما بعد

 .. ففيما بعد

أصبح هذا الشاب خالل سنوات قليلة من عودته مـن          

ا من أشهر وأخطر الشخصيات     نجليز إلى بالده، واحد   بالد اإل 

 . السياسية في مصر

 . ا ألحد ملوك مصرينًمأصبح أ

  . ديوان لملك آخر ورئيساا ورائدوأمينً



 

 . وتزوج إحدى ملكات مصر

خالل ذلك كله، شارك في صنع األحداث في فترة من          

أخصب فترات تاريخ مصر المعاصر، وكان محورا للحيـاة         

ا ومستكشـفً . يـة موشخصية رياضية عال  . السياسية المصرية 

 . جريًئا للصحراء الغربية

كانت تنسج عنه وحوله أساطير العشق      .. ل ذلك اوطو

وعن حكاياته مـع    . وتحدث الناس عن ذلك طويالً    . الغرامو

 ! »أسمهان«والمطربة » نازلي«الملكة 

ميكافيللي السياسة  «وهو  .. حمد باشا حسنين  أفهل كان   

 ؟ »المصرية

هل كان مصريا؟ ا حقًا وطني 

وقد كان أحد صـناعته     . أم كان والئه الحقيقي للملوك    

قت من األوقات علـى     وكان له التأثير األعظم في و     . الملوك

 الملك فاروق؟ 

واإلجابـة  . وما عالقة كل ذلك بطريقة موته الغامضة      

 من قتل أحمد حسنين باشا؟ : التائهة على السؤال

 ا منه؟ نتقاما. نجليزاإل •



 

بسبب غيرته على أمـه الملكـة نـازلي      .. الملك فاروق  •

 والتي عشقت حسنين باشا؟ 

قـاب عـن    لم يكشف التـاريخ الن    .. أم خصوم مجهولين   •

 حقيقتهم بعد؟ 

 *** 

 .. بوالق الشعبي القديمفي حي 

ولد أحمد حسنين وكان والده الشـيخ محمـد حسـنين           

أما جده فقد كـان   .  من رجال األزهر الشريف    البوالقي رجالً 

فـي عهـد    » وأمير البحر «أحمد حسنين باشا وزير الحربية      

.. وعاش أحمد حسنين طفولته فـي بـوالق       . الخديوي توفيق 

 . مع أطفال من عمره في حواريها وأزقتهاولعب 

وبفضـل والـده    .  عمره  من لكنه قبل أن يبلغ التاسعة    

وحفظ الكثير  . الشيخ البوالقي كان قد قرأ في تفسير الطبري       

وقصائد الشـعر العربـي القـديم،       . من سور القرآن الكريم   

ا ما كان يجلس على األرض يعيدها بصوت رخيم على          وكثير

 .  األريكةوالده الجالس إلى

وكان لذلك أكبر األثر على روحه وشخصـيته التـي          

 .  إلى الصوفية– في أعماقه –مالت 



 

 .. ا ودائما وأخيروالًأكان يؤمن باهللا 

 . وفيما بعد

فلـم يعـرف اليـأس      .. تاه في الصحراء عدة مرات    

 . الطريق إلى قلبه

 . وثار عليه رجال القافلة التي يقودها في التيه

 . يستسلمفلم يذغر أو 

وهبت عليه العواصف واألعاصير والرياح في قلـب        

 . الصحراء

 . فلم يضعف

 *** 

وكان أجمل ما في أحمد حسنين تواضعه وعدم تنكـره       

 . لمسقط رأسه

 ثـم سـافرت إلـى      . لقد ولدت في بـوالق    : اقال يوم

وخالطـت الملـوك    . ونلت أعظم نياشين الدولـة    . أكسفورد

ابن «ا بأنني    نفسي يذكرني دائم   ا في ا خفي ولكن شيئً . واألمراء

 ! »بوالق



 

كان يخرج  . وعندما أصبح رئيس ديوان الملك فاروق     

 .فيتوجه إلى جبل زينهم في السيدة زينب      . من القصر الملكي  

 . ويجالس أوالد العمال ويالعبهم في حب صادق

 .. ومنذ البداية

 . ا في كل شيءكان أحمد حسنين متفوقً

كبيـر مصـطفى أمـين      وقد روى الكاتب الصحفي ال    

دخل أحمد حسنين   : فقال. شذرات من قصة حياة أحمد حسنين     

» الشـيش « وفيها هوى رياضة السـيف       ،المدرسة الخديوية 

 وكان أبـاه األزهـري      ،وقتهان  يرستقراطيوكانت رياضة األ  

 . ا ال يتفق مع كرامة األسرة شائنًيعتبر هذه اللعبة عمالً

ا بعـد أن    زهويوم دخل الشاب أحمد على والده م      ذات  

. حصل على بطولة المدارس المصرية في رياضة السـيف        

 . وكان يحمل في يده الكئوس الذهبية التي حازها

 ! بقى يا سي أحمد؟ىمتأوراح تذاكر : فإذا بأبيه يقول له -

 .. اأطرق أحمد حسنين برأسه إلى األرض حزينً

ا إلى حجرتهواستدار يحمل كئوسه متجه . 

 !متهوكأنه يحمل آيات هزي

 *** 



 

 *** 

ولعل هذه الصدمات التـي قابلهـا       : يقول مصطفى أمين   •

        احسنين هي التي هذبت نفسه، وجعلته يذوب تواضـع .

  ا دائمفالرجـل  . ا على أن يسخر من نفسـه      وجعلته قادر

ويعـرف  . العظيم هو الذي يستطيع أن يعـرف عيوبـه      

 !الناس بها قبل أن يكتشفوها

 . الوريا حسنين على شهادة البكدوحصل أحم

وفكر في السفر إلى باريس الستكمال دراسته هنـاك،         

وهنا تدخل الدكتور طلعت باشا ليفتي      . لكن والده رفض بشدة   

بأن صحة الشاب أحمد حسنين عليلة وتحتاج إلى تغيير هواء          

 !في باريس

 . وسافر أحمد حسنين كما أراد إلى باريس

وهناك أقام بالقرب من الحي الالتيني حيـث يعـيش          

 . وأحب الرسوم ومارسه. فنانون البوهيميونال

  فتعرف بعد قليـل إلـى      . ا بالحماس ا مليئً لكنه كان شاب

 ثورة على كل    نيمتأل و بعض الشبان الفوضويين الذين كانوا      

وتوطدت صلته بهم، وبـدأ يعتنـق بعـض آرائهـم           . شيء

 . المتطرفة ويحضر اجتماعاتهم



 

كـون  وفي هذه االجتماعات تعلم أحمد حسنين كيف ي        

فوضوياا ثائر! 

 . وتعلم كيفية صنع القنابل

وفكر في أن هذه أفضل طريقة إلنقـاذ مصـر مـن            

نجليزي وهي أن تتكون فيهـا جمعيـات سـرية          المحتل اإل 

 . مثل تلك المنتشرة وقتذاك في بلدان أوروبا. فوضوية

 .  طباعه الشخصية تغلبت على ذلكنلك

 . ياسيوالتفكير الس.. فقد كان أميل إلى السياسة

وسمع .. نجليزيإوحدث ذات يوم أن تعرف إلى شاب        

 . هذا الشاب يسب مصر والمصريين

ويتهمهم بـأنهم شـعب مـنحط يسـتحق االسـتعباد           

 .. واالحتالل

وامتأل الشاب أحمد حسنين بالغضب عندما سـمع مـا          

 .. نجليزييردده الشاب اإل

وخطر في باله أن ينتقم منه على طريقة العنف التـي           

» البنسيون«وأسرع إلى   . من الفوضويين الذين عرفهم   تعلمها  

 !الذي يقيم به هذا الشاب يريد االنتقام منه

 !لكنه توقف في وسط الطريق وعاد أدراجه



 

 وقد روى حسنين بنفسه هذه القصة       –وفي اليوم التالي    

وجلس يناقشه ثالث سـاعات     . نجليزي ذهب إلى الشاب اإل    –

 واعتـرف الشـاب   حتى أقنعه بالعدول عن وجهـة نظـره،     

نجليزي في النهاية بأن المصـريين علـى حـق وأنهـم            اإل

 !يستحقون االستقالل ببلدهم

 !إلى سياسي.. يهكذا تحول أحمد حسنين من فوضو

 *** 

بأن يكمـل ابنـه     » الشيخ حسنين «ا اقتنع األب    وأخير

ا فـي كليـة     وكان قد قطع شوطً   . تعليمه الجامعي في انجلترا   

 . الحقوق في مصر

كن سفر طالب مصري السـتكمال تعليمـه فـي      ولم ي 

 . انجلترا في تلك األيام شيًئا سهالً

وأصبحت هناك مهمة مستحيلة أمام أحمد حسنين وهي        

 . االلتحاق بجامعة أكسفورد في انجلترا

وتمكن من الحصول على خطاب توصية من سياسـي         

إنجليزي كبير موجه إلى اللورد ملنر المعتمد البريطاني فـي          

 . مصر



 

ـ إذهب أحمد حسنين بخطاب التوصـية       و  اللـورد   ىل

حتى التفت إلى   . تهى من قراءة الخطاب    ان الذي ما أن  » ملنر«

 . الشاب المصري األسمر

 لماذا اخترت انجلترا لتتعلم فيها؟ : وبادره بالسؤال -

ألتعلم كيـف أحاربهـا فـي       : رد أحمد حسنين ببساطة    •

 !بالدي

من فوره  » ملنر«وهنا قام اللورد    : يقول مصطفى أمين  

في الجامعة التي يرأس اللورد     » بليول«ليكتب إلى عميد كلية     

أقـدم لكـم    «أغرب خطاب توصية يقول فيه      . مجلس إدارتها 

عدو ا من أعداء بريطانيا فاجتهدوا في أن تحولوه إلى         ا صغير

 ! »صديق كبير

 . كسفوردأوسافر أحمد حسنين إلى 

ي جامعـة   ا ف عرفته طالب «: وقد قال حنفي محمود باشا     -

، وكنت ألمـح فيـه ناحيـة مـن          ١٩١١سنة  كسفورد  أ

 مع ما كان يصدر عنه من حبـه         ىال تتماش . التصرف

 .  إلى أندية السهرهللترف وميل

لكنه كان  . وكان يؤمن بأن مدرسة الحياة هي كل شيء       

ا محوطًا باألسرار من كل جانبدائم« ! 



 

 *** 

     وأبلى أحمد حسـنين بـالء  ا فـي الجامعـة      ممتـاز

وفي نفس الوقت مارس فيها رياضته المفضـلة        . نجليزيةاإل

وحصـل علـى    . ونال شهرة واسعة بين زمالئـه     » السيف«

أهمهـا بطولـة جامعـة      . بطوالت عديدة في هذه الرياضة    

 . كسفوردأ

وعاشت رياضة السيف مع أحمد حسنين وظـل مـن          

 . أبطالها العالميين لسنوات

ورة فقد كان المصري الوحيد الذي أشـترك فـي الـد          

 ومثل  ١٩١٢األولمبية الخامسة التي أقيمت في استوكهلم عام        

نفـرس  اكما مثل مصر في دورة      » الشيش«مصر في بطولة    

 ١٩٢٤، ثم اشترك مع فريق مصر للسالح عـام          ١٩٢٠عام  

 . وكانت هذه آخر مباراة رسمية له

 للمفوضـية   وعندما أصبح فيما بعـد سـكرتيرا أوالً       

كبـر األنديـة األمريكيـة      المصرية في واشنطن لعب في أ     

 . ا لنادي السالحوفي القاهرة أصبح رئيس. للسالح

وفي وقت من األوقات ذاعت شهرته كواحد من أمهر         

 . الراقصين في مصر



 

 . وعندما سألوه عن السر في ذلك

التـي تكسـب    .. »الشـيش «السر في لعبة السيف     : قال •

صاحبها رشاقة وخفة فـي الحركـة تسـاعدانه علـى           

 !الرقص

*** 

هو الرياضة الوحيدة التي شغف بها      » السيف«ولم يكن   

 .. أحمد حسنين

 .. فقد أحب الطيران

 . ١٩٣٠وكان ذلك عام 

لماذا ال يقود طـائرة     : وطرأت على باله فكرة جريئة    

 من القاهرة إلى لندن؟

 !ولم يتردد في تنفيذ الفكرة المجنونة

ستقل طائرة صغيرة طار بها من القاهرة فوق البحر         اف

 . متوسط بنجاحال

لكن بعد بضعة ساعات سقطت الطائرة فـي جنـوب          

 .. وتهشمت الطائرة تماما! فرنسا

 !. لكن أحمد حسنين نجا من الموت

 !وبقيت الفكرة المجنونة في رأسه



 

 .. فأشترى طائرة صغيرة ثاني طار بها

 !لكن الطائرة الثانية سقطت فوق أراضي سويسرا

 . .ونجا حسنين من الموت مرة ثانية

لكنها سقطت هذه المرة    . طار بها .. اشترى طائرة ثالثة  

 . يطاليةفوق األراضي اإل

عتقـد األطبـاء    او.. صابات بالغـة  إوأصيب حسنين ب  

 ! اإليطاليون أنه ميت ال محالة

لوال أن تذكر أن    . عتقد أنه سيموت  احتى حسنين نفسه    

 ! أمير الشعراء أحمد شوقي قد شبهه ذات يوم بالليث

تشجع : بصوت مرتفع وهو راقد على الفراش     فأخذ يردد    •

 . تشجع يا ليث.. يا ليث

عندما شـاهدوه   . يطاليين بالذهول وأصيب األطباء اإل  

صاباته الشـديدة، ويغـادر الفـراش       إ و هيتغلب على جراح  

 ! والمستشفى

 !اشترى الطائرة الرابعة.. لكنه بعد أيام قليلة

ا إلى القاهرةوفكر أن يعود بها طائر . 



 

لكن قبل أن يستقل أحمد حسـنين       : صطفى أمين يقول م  -

صـعد أحـد الخبـراء إليهـا        . الطائرة بنصف ساعة  

 . لتجربتها، وبعد خمس دقائق فقط

احترقـت واحتـرق معهـا      . كانت الطائرة شعلة نار   

 . الخبير

كل ذلك وأحمد حسنين واقـف ينظـر علـى مـدرج            

 .. وفي هذه اللحظة. المطار

 !. طيرانانتهت مغامرات أحمد حسنين مع ال
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 .. كسفوردأفي سنوات الدراسة بجامعة 

بدأت معالم شخصية الطالب المصري أحمد حسـنين         

نجليـز  بعد أن لمع اسمه بـين زمالئـه اإل        . تظهر بوضوح 

لتفوقـه العلمـي    . وأصبح شخصية يشـار إليهـا بالبنـان       

 . والرياضي

نجليز فيه كـان والئـه      ا أعجب زمالؤه اإل   لكن أكثر م  

 . الشديد لمصر والشرق

وكان يبهر زمالئه وهو يتحدث عـن سـحر الشـرق           

 . وغموضه

وعن أسلوبه في الحديث عن الشرق قال زميلـه الـذي            -

 أنه يتحدث بطريقة    :أصبح فيما بعد سير والتر ماكنتون     

 ! التنويم المغناطيسي.. تشبه

هـو زميلـه وصـديقه      ولم يكن سير والتر ماكنتون      

نجليزي الوحيد، ألن كثيرين من رجال السياسة البريطانية        اإل

كسفورد، وأغلبهم  أفيما بعد، كانوا زمالء دراسته في جامعة        

وكانوا . هرتهم شخصيته الفريدة  ببعد أن   . أصبحوا أصدقاء له  

 . الحقيقي» للجنتلمان «يرونه مثاالً

 . كسفوردأوفي جامعة 



 

  .حمد حسنين رجل السياسةبدأت تتبلور شخصية أ

أن يتظـاهر   . كان أهم درس تعلمه حسنين في السياسة      

 !ال يفهم فيها.. أمام الغير بأنه ال يمارس السياسة

 *** 

من لندن بعـد أن أنهـى تعليمـه         » ابن بوالق «وعاد  

ا ا عن ذلك الشاب الطموح الذي سافر بحثً       ا آخر مختلفً  شخص

 .. عن العلم في بالد اإلنجليز

 .. ١٩٢٠حمد حسنين إلى مصر عام عاد أ

 من  – كما روى الكاتب الصحفي حافظ محمود        –عاد  

  جامعة أكسفورد شاب ينافس شباب اإلنجليـز فـي      . اا رياضي

وغيرهـا  » الشيش«قامته الرياضية، وتفوقه عليهم في لعبة       

 . من الرياضات

كان . خالل األعوام الثالثة التي تلت عودته إلى مصر       

بعـد أن أصـبح   .  مع الشـهرة والمجـد  موعد أحمد حسنين  

واكتشف واحتـين هـامتين فـي       . ا للصحراء ا رائد مستكشفً

ونظـم أميـر    . نها العـالم  عسطورة تحدث   رحالت أشبه باأل  

الشعراء أحمد شوقي قصيدة يصـف فيهـا أحمـد حسـنين            

 الفرافرة والكفرة فـي  يوالرحالة الذي اكتشف واحت  . المغامر



 

 قام بأكثر مـن مغـامرة       وكطيار جريء . الصحراء الغربية 

 . للطيران من مصر إلى أوروبا

ين في كتب   يوكانت هذه القصيدة تدرس للتالميذ المصر     

 ! المطالعة

 *** 

 .. فقد أغرم الشاب الطموح بالصحراء وعشق أسرارها

 .. وقام بأكثر من رحلة الستكشاف مجاهلها

رجـل  «وفي النهايـة اسـتحق بجـدارة أن يكـون           

 ! »الصحراء

ا عن مغامراته فـي     ا مثير حمد حسنين كتاب  أوقد كتب   

 . الصحراء

د يونان لبيب رزق تحدث عن رحـالت        . لكن المؤرخ 

أحمد حسنين في الصحراء الغربية باستفاضة، وسجل أسرار        

 . وتفاصيل هذه الرحالت الجريئة

الرحلة األولى بدأها أحمد حسنين من بني غازي        : وقال -

ومنها إلـى  » ديبةح«ا منها إلى  متجه ١٩٢١في نوفمبر   

. حتى وصل إلى واحات الكفـرة     » جالو«ثم  » أوجيلة«

ومنها إلى مصر عن طريق جغبوب ثم سيوة فمرسـى          



 

سكندرية، بعد أن قطع فـي الصـحراء        مطروح إلى اإل  

وكانت هـذه أقـرب إلـى       . ميلأكثر من ألف وستمائة     

 . للرحلة الثانية التي أكسبته شهرة واسعة» البروفة«

 قد اصطحب معه في هذه الرحلـة        وكان أحمد حسنين  

 بـدالً » مسز روزيتا فوربس  «نجليزية حسناء اسمها    إرحالة  

وكانت هي التي طلبـت منـه أن        . نجليزي أخر إمن شخص   

 . ترافقه في رحلته

 ! ما بعدينجليزية سببت له المتاعب فلكن هذه المرأة اإل

وبقدرتها على  فعلى الرغم من أنه أشاد بها بعد الرحلة         

وأنها ارتدت الحجاب مثل    . ق السفر في الصحراء   تحمل مشا 

» سبروزيتـا فـور   «إال أن   . النساء الشرقيات خالل الرحلة   

صرحت بعد الرحلة بأن أحمد حسنين كان خالل هذه الرحلة          

 !نها وحدها كانت قائدة الرحلةإو. مجرد سكرتير وتابع لها

 .. وخالل الرحلة

ظ على  الذي تحف . دريس السنوسي إالتقى أحمد حسنين ب   

نجليزية في الرحلة، وأعرب عن خشـيته أن        وجود المرأة اإل  

 . تسوء العالقة بينه وبين بريطانيا إذا ما أصابها مكروه



 

لكن أحمد حسنين أقنع السنوسي بـأن وجـود سـيدة           

ـ  سيكون دليالً «طانه  أوروبية في البالد الواقعة تحت سل      ا  طيب

لعـالم عـن     له في أنحاء ا     جميالً اعلى حسن إدارته، وإعالنً   

 . »بالده

بمجرد عودتها  » سبمسز فور «لكن حسنين فوجئ بأن     

   حمـد حسـنين    أا ذكرت فيه اسم     إلى بريطانيا، أصدرت كتاب

نها كانـت كـل     إو. باعتباره أجيرها ومترجمها أثناء الرحلة    

 !.  وصاحبة الفضل في كل شيء.شيء

والغريب أن الصحف اإلنجليزية بـدأت تـردد هـذا          

 . الكالم

 حسنين قابل هذا الجحود والنكران بأسـلوب        لكن أحمد 

 . الذي تميز به طوال عمره» الجنتلمان«الرجل 

 . وكان لديه الوثائق التي تثبت كذب المرأة اإلنجليزية

 . ولم يدافع عن نفسه.. لكنه لم يفتح فمه

لماذا ال ترد على هذه     .. نجليزوسأله بعض أصدقائه اإل    -

 المرأة وتفضح كذبها؟ 

 !مرأةا ألطم إنني ال: فقال •

 *** 



 

وقد حاول أمير الصحافة محمد التابعي في كتابه الشهير          -

بـأن  . أن يفسر مـا حـدث     » أسرار الساسة والسياسة  «

راودت أحمد حسنين عن نفسـه لكنـه        » سبمسز فور «

 ! رغم أنهما ينامان في خيمة واحدةىتأب

ا على رضـاء     كنت حريص  :وقال أحمد حسنين للتابعي    •

ا في صحراء مجهولـة، وأسـباب       فقد كن . ربي ورحمته 

 !الهالك تحيط بنا من كل جانب

 .. وفيما بعد

           ا وبعد أن قام أحمد حسـنين برحلتـه الثانيـة وحيـد

أشـاد العـالم أجمـع      .. واكتشف واحتي الكفرة والعوينـات    

وحصل على الميدالية الذهبية للجمعية الجغرافية      .. باكتشافاته

داليات الذهبية التي لم    لالكتشافات وكرمته أمريكا وفرنسا بالمي    

 . يحصل عليها من قبل رجل شرقي غيره

 .. وفي إحدى حفالت التكريم هذه

من بين الحضور لتهنئتـه     » سبروزيتا فور «نهضت  

 . وهي تبكي نادمة

 . وصافحها» الجنتلمان«فتقدم منها أحمد حسنين 



 

إن رحلتي  .. ستكونين معي في رحلتي الثالثة    : وقال لها  •

 ! هجةوحدي فقدت كل الب

وصدرت الصحف اإلنجليزية في صباح اليوم التـالي        

ا الذي أعطى الغرب درس   .. تشيد بالفارس المصري الشرقي   

 ! في األخالق والشهامة

 *** 

 .. وكان عشق أحمد حسنين للصحراء ال حدود له

ما أجمل الصحراء ومـا     : قائالًقد كتب يصف الصحراء      •

.. ش عليهـا  وما ألذ العـي   . أنعم ملمسها ما أيسر مسحها    

نها صـبية   إ.. الصحراء ذات الغالئل الصفراء الالنهائية    

. جيدها من ذهـب   . فرعها من ورد  . ظبية ألوف . طيعة

المشي عليها  . النظرة إليها تسبي العينين   . جينها من نور  

سـماؤها أغـان    . حياتها موسيقى وشعر  . يأخذ باأللباب 

راضـية  . قامة فيها كاإلقامة في روضة غناء      اإل .وأحالم

   قبلـت  أا، إن صدت    ا، وال تخيب ظنً   قنوع، ال ترد قاصد

في صوتها حنـان،    . ضعيفة ذات خفر  . وأن أقبلت النت  

في مالحتها فتنة، وفي إغرائهـا خمـرة        . وفي وقتها لذة  

 . تسكر العاشقين



 

 .. هكذا وصف أحمد حسنين الصحراء وهي هادئة

لكن ماذا إذا هبـت الصـحراء وعصـفت برياحهـا           

 القاسية؟ 

. ساء حال الرحالـة   : حراء الغاضبة كتب يقول   عن الص  •

 كأنها ركام،   هضاع صناديق   أو ،كل شيء تلف، أو تحطم    

أبلـه  . منهسالحه ال فائدة    . اعودة أصبحت ال تغني شيئً    

من . رجاله أصبحوا كاألشباح  . برح به اإلعياء والضنى   

دليلـه  . فرط ما نالهم من مشقة الجوع النضـب اليـأس    

 . ضجر متبرم

عبثت حتى  . الصحراء لرحالتنا ومكرت به   هكذا كادت   

ضنت عليه حتى   . سلبته حتى غليون دخانه   . بكراسة مذكراته 

ما أشبهه بالقائد الذي خسر المعركة، فهـو أوى         . بلذة الشبع 

لى أنقاضه ال يدري ماذا يصنع بها، يهوله مشهد الضـحايا           إ

في ذمته تبعة هـذا     . يجزع لمقدم الغد  . عه مشهد الخراب  وير

ما األسرع وهو الذل، وأمـا      أ. أما هو فرهينة ينتظر   . جمعيه

 ! أما قتل النفس هو عار وخور.الفرار هو خبل

 *** 



 

ونعود إلى تفاصـيل رحـالت أحمـد حسـنين فـي            

 . الصحراء

ومن أهمها سوء   . فقد استفاد من أخطاء الرحلة األولى     

 . اختيار الدليل الذي قاده عبر الصحراء

ـ  : عن هذا الدليل قال أحمد حسنين      • ا للتفـاخر   كان محب

حتى . اا بأنف مستهزئً  يراه رجال القافلة شامخً   . والكبرياء

أول الركب  . إذا ضلوا الطريق كان ذلك المتكبر الفخور      

خنوعاا وأعظمهم يأس . 

وحدث أن جازف هذا الدليل المتعجرف بأفراد القافلـة         

أيام كـان   ..  سنة ٢٥وسار بهم في طريق لم يقطعه إال قبل         

 !  سنواتعمره ستة

وفي وصفه لهذه الرحلة واألخطـاء األخـرى التـي          

اكتشفها أحمد حسنين ثم عمل على تالفيهـا فـي الـرحالت            

ن تشكيل القافلة البـدو     إ: يونان لبيب رزق  . يقول د . األخرى

 نابنسجام فقد كان ظل الجان    قد افتقر إلى اال   . والجند من العبيد  

 أحمـد   زد انحا يثيران المتاعب بسبب نزاعاتهما المستمرة وق     

فقد كـان يـرى أن      . حسنين إلى البدو على حساب اآلخرين     

ومن متاعـب هـذه     . البدوي أعرف الناس بما يصلح للرحلة     



 

 ا الشكوك التي كان سكان هذه المناطق من القبائل         الرحلة أيض

 . البدوية يستقبلون أحمد حسنين بها

وقد روى أحمد حسنين أنه عندما وصل إلـى منطقـة           

.  مشايخها وتجارها أن يتحققوا مـن مصـريته        أراد» جالو«

فسألوه عن أسماء بعض التجار في القاهرة، وعندما تبين أنه          

نتهت األزمة وتبسط أحدهم معه فروى لـه أن لـه           ايعرفهم  

ثالث زوجات أحداهن في مصر والثانية في السودان والثالثة         

بالصحراء، أنه وزع بينهن وقته، فيـزور كـل         » جالو«في  

 . كل سنتينمنهم مرة 

ولم تكن رحلة أحمد حسنين األولى إلـى الصـحراء          

 . ا ما واجه مع قافلته عواصفها العاتيةوكثير.. سهلة

إنها إذا هبـت    : وقد وصف حسنين هذه العواصف قائالً      •

شالت معها الرمال في الجو، وحالـت بـين الشـخص           

         ا إذا  وركبه، على أن البدو يتفـاءلون بالعاصـفة خيـر

 . ية رحالتهمواجهتهم في بدا

وكان أغلب سكان المنطقة التي جـال       : يونان. يقول د 

ا مـن مشـاهده حـول       فقد خصص جانب  . بها من السنوسيين  

وأن تعصبهم في   » قوم أمجاد العقيدة  «ووصفهم بأنهم   . هؤالء



 

فهـم ال يريـدون أن      . أن ال يكون عليهم سلطان من غيرهم      

. ضـوع ألنهم يرون في ذلك معنى الخ     .  ضرائب ألحد  ايدفعو

  نما هـم يتبعـون الطريقـة       إا متعصبين، و  وأنهم ليسوا قوم

اإلسالمية ولهم جند نظامي بلبـاس منـتظم للجميـع علـى            

 . في هيئة أوروبية مع العقال والكوفية.. السواء

 … وشاهد أحمد حسنين في واحة الكفرة بحيرة مالحة

وأعجب بالواحة الواسعة الهادئة التي يحفهـا النخيـل         

 . شجار ذات الخضرةواأل.. القصير

 . في هذه البحيرة» السمك«ولم يجد أحمد حسنين 

ودهش عندما علم أن سكان الواحة ال يعرفون ما هـو           

ا له أرجل يسـير بهـا علـى         وأنهم تصوروه مخلوقً  . السمك

 !. لكنه ال يحلق فوق األرض. الماء

فيما بعـد سلسـلة عـن    » األهرام«وقد نشرت جريدة  

 . رحلة أحمد حسنين

لم تلق  . عن أسفها أن هذه الرحلة    » األهرام«بت  وأعر

نجليز أرادوا أن   من المصريين ما تستحقه من اهتمام، وأن اإل       

مسـز  «نجليزيـة   يطمسوا الحق فأظهروا فخـارهم بـأن اإل       

ورفعوا من شأنها وأشـادوا     . كانت في هذه الرحلة   » فوربس



 

نجليزية تنسب فخـار الرحلـة      وأخذت الصحف اإل  . بذكرها

لوال أن الرحالة المصري أحمد     » سبمسز فور «ى  ونجاحها إل 

 . حسنين رفع النقاب عن حقيقة عمله

وبدأ أحمد حسنين يفكر في اإلعداد للرحلة الثانية فـي          

 !. الصحراء

 *** 

 .. وعن الرحلة الثانية

خط تقرر أن يبدأ    : يونان لبيب رزق  . يقول المؤرخ د  

تـى  سير الرحلة الجديدة من السلوم على ظهور الجمـال ح         

والتـي  » جالو«ومنها إلى االتجاه الغربي في      . واحة جغبوب 

مسيرة سبعة أيام، ثم تشرع القافلة فـي        » جغبوب«تبعد عن   

ـ       و » جـالو «ا بـين    اجتياز مرحلة تستغرق ثالثة عشر يوم

في صحراء قفراء يتخللها بئر واحد على بعد ثمانية         » الكفرة«

 »جالو«أيام من 

 ..وبعد واحات الكفرة

وهي المرحلة التـي لـم      : افلة رحلتها الثانية  تبدأ الق 

يجتزها أحمد حسنين في رحلته األولى، عبر الجزء الجنوبي         

ثم تواصل القافلة طريقها في االتجـاه       . من الصحراء الليبية  



 

وهو الجزء الذي لم يسبق مـن       » واجنجا«الجنوبي إلى بالد    

        ا إلى بالد  قبل كشف طرقه، ثم تستمر القافلة في سيرها جنوب 

» كردفـان » «دارفـور «ا قاصدة بالد    ثم تتجه شرقً  » ياواد«

وتنتهـي  » كردفـان «عاصمة  » األبيض«ن تصل إلى    أإلى  

 ويعود أحمد حسنين عـن طريـق الخرطـوم          ،هناك الرحلة 

تقطع فيهـا القافلـة     . بعد رحلة عناء شاقة   .. بالسكة الحديدية 

 !على ظهور الجمال. مسافة ثالثة آالف وخمسمائة كيلو متر

***  

وركب أحمد حسنين في بداية الرحلـة البـاخرة مـن           

 . سكندرية إلى السلوماإل

 ١٩٢٣ يناير عام ٤وكان ذلك يوم 

 .. وأعد حسنين الزاد والمئونة الالزمة للرحلة

وثمانية قنـاطيس وخمسـة     . أرز ودقيق وسكر وشاي   

 !. وعشرين قربة للماء

» سيوة«وبدأ أحمد حسنين الرحلة من السلوم إلى واحة         

 . »فالكفرة» «الجغبوب«منها إلى و



 

التقى أحمد حسنين بإدريس السنوسـي      » الكفرة«وفي  

وبخطابات .  فأمده بالنصائح  -» ا على ليبيا  الذي أصبح ملكً  «

 . التوصية لشيوخ قبائل السنوسيين

ا أطلـق عليـه اسـم       شترى أحمد حسنين حصـانً    او

 .»بركة«

وهي أنـه ال    … وكانت في ذلك الحصان ميزة عجيبة     

 ! ساعة٤٨ب إال مرة واحدة كل يشر

بـدأت  : يونان وصفه الجميل للرحلة قـائالً     . ويكمل د 

غير أنها كانـت    . القافلة في هذه الرحلة بخمسة عشر رجالً      

 .وبلغت في وقت ما ثالثين رجـالً      . ا إلى عشرين  تصل أحيانً 

. أخذ منها بعض رجالهـا    . ةوكان أحمد حسنين كلما مر ببلد     

 . هالي البالد التي اجتازها بهم غيرهم من أمستبدالً

وهـي مـن الـنقط      » العوينـات «وعندما وصل إلى    

ثـم  . خاف منه أهلها في أول األمر     . المسكونة في الصحراء  

 . أنسوا إليه بعد اختالط رجال القافلة بهم

وقد روى أحمد حسنين الكثير مـن تفاصـيل هـذه           

 .. الرحلة



 

عـاد بعـدها إلـى      . فقد استغرقت الرحلة ستة شهور    

فاحتفلت مصر كلها به، وأقام له      . هرة تسبقه أنباء نجاحاته   القا

أمراء البلد ووزراؤها وكبار موظفيها وأعيانها وأدباؤها حفل        

 أغسطس في فندق سـان      ٢٧أقيم في مساء يوم     . تكريم كبير 

 . سكندريةاستيفانو باإل

 .. بتغطية هذا الحفل» األهرام«وقامت جريدة 

ـ        . ه الشـهيرة  ووقف أحمد حسنين يتحدث عـن رحلت

فتعرض ألهم األشياء التي ينبغي أن يتسلح بها من يقوم بمثل           

أما الجمال  . رحلته وكانت بعد الزاد الجمال والمياه، والخبير      

 وقد حدث ذلك فعالً   . فقد يستيقظ اإلنسان ليجد أحسنها قد نفق      

أما الجمل الهزيل الذي كنت أخشى أن ينفق بعد أيام قالئـل            

 ! و متر كيل١٢٠٠فقد قطع معي 

 فـي وكان أحمد حسنين يعتبر الماء مشكلة المشـاكل         

  ..الصحراء

بل في فناطيس أو قرب،     الماء ينقل على ظهور اإل    : فقال •

والفناطيس متعبة، ألنها تشغل الجمل سواء كانت مـألى         

ولذا لم أحمل منها إال ثمانية، وحملت المـاء         . أم فارغة 

على جمل  ألنها عندما تخلو يسهل حملها كلها       . في قرب 



 

 شدة الحـرارة التـي      :غير أنه يعيب ذلك أمران    . واحد

أو احتكاك الجمال   . تؤثر على نفاذ ما في القربة من ماء       

 !الحاملة لها مما يؤدي إلى انفجارها

 *** 

ا بالبدووقد أعجب أحمد حسنين كثير .. 

ويعطي وال  . البدوي نشأ على أن يأخذ وال يشكر       :وقال •

الناس شركاء له في كـل مـا        وهو يعتبر   . ينتظر الشكر 

ـ           وهـي  . امعه، وأنا شريكهم في كل مـا معهـم أيض

قضت المدينة الحديثة مئات السـنين      » اشتراكية فطرية «

والبدو أكثر النـاس    ! في صراع الطبقات للوصول إليها    

ن صح أن أفخـر     أو.  للمشاق وقدرة على السير    احتماالً

برجالي منهم في شيء فبالشجاعة التـي أبـدوها عنـد           

ون أنهم كمـا يقـول      مخروجنا من الكفرة فقد كانوا يعل     

فقد ذبحت من قبل قافلـة      . العرب يسيرون إلى أعمارهم   

الكفرة قبل سبع سـنوات، برئاسـة       خرجت من   . بأسرها

 !»أبو مطاوي«سمه اواحد من أبنائها 

 .. وبعد ثمانية أيام تحرك إلى واحة الجغبوب



 

ا حـول   را كبي ها واحة صغيرة ال تحوي إال مزار      آور

مؤسـس الطريقـة    . الكبيـر » بـن السنوسـي   اسيدي   «رقب

ن هذه الواحة ال يسكنها إال طالب علـم أو          إوقال  . السنوسية

 . متعبد

ـ      ا فـي واحـة     ا صـعب  لكن أحمد حسنين واجه موقفً

 فقد رفض رجال قافلته أن يستكملوا الرحلة معـه          .الجعبوب

أخـرى  حتى وجد قافلة    . فأقام في الجغبوب فترة   » جالو «إلى

 . ا يوم١١فسار معها » جالو« إلى ةمتجه

كـان  : وقال أحمد حسنين عن هذه المرحلة من الرحلة        •

فقد كانت تهب علينا    . الطريق على غاية من رداءة الجو     

تنا بعض  إذا هبت أثارت الرمال فعاق    . كل يوم ريح سموم   

ثم تشتد فإذا بهـا صرصـر عاتيـة         . الشيء عن السير  

 . تحرمنا من كل شيء

 . »جالو«ه في النهاية وصل إلى واحة ولكن

خيلهـا  نغنيـة ب  . »برقـة «ن أكبر واحات    مهي واحة   

 .  بتجارهاةومشهور

 . ثم عاد إلى الكفرة فترة بسيطة

 .  أمامه الشوط األخير واألصعب في رحلتهيوبق



 

رأيت أن أخترق الجزء الجنوبي من      : وقال أحمد حسنين   •

مكتشـف  لم يسبق ل  . صحراء ليبيا بطريق غير معروف    

. ا أنه يقع على حدودنا الغربية للسودان      جتيازه، خصوص ا

لم يطرقها أحد   . ا كيلو متر  ٧٥٠توصلت بذلك إلى قطع     

وعثرت على واحتي أركنود والعوينات اللتـين       . من قبل 

 !. لم تكتشفا من قبل

 . وتوجه أحمد حسنين بعد ذلك إلى السودان

رها بعـض   يار فور طلب من مد    دلى  إوعندما وصل   

 !لمئونةا

ـ  فأرسل إلينا سـكر   : وقال أحمد حسنين   •  اا وأرز ياا وش

لحرماننـا منهـا    . ا، تقبلناها بشوق ولهفة عظيمين    ودقيقً

 !. طول الشهر األخير من اجتياز الصحراء

 »…كردفان«عاصمة » األبيض«نطلق إلى اثم 

ا، ثم ذهب إلى الخرطوم      كبير وهناك احتفلوا به احتفاالً   

بعد أن قطـع حـوالي      . ا إلى مصر  ئدحيث استقل القطار عا   

 .  كيلو مترا في الصحراء على ظهور اإلبل٢٧٠٠

لقد زاد من فائدة رحلتي العلمية أنه       : وقال أحمد حسنين   •

لمعرفة المواقع الجغرافيـة    » اليتودوليت «ةعلى أل كانت  



 

حتى أصبح من   . بالضبط لجميع األماكن التي مررت بها     

حسـب  . حراء ليبياالمتيسر اآلن وضع خريطة دقيقة لص   

ا من قبلالجغرافيا الحديثة، وهو ما لم يكن مستطاع . 

 *** 

لة مغامر، وهـو    اهكذا دخل أحمد حسنين التاريخ كرح     

 . لم يزل بعد في ريعان الشباب

. سطوريةوالحكايات األ . ا بالشجاعة أصبح اسمه مقرونً  

. سواء في مصر أو في دول العالم، بعد أن قهر الصـحراء           

 . ت عدة مراتوواجه المو

 . ولم يكن الشاب أحمد حسنين يخشى الموت

ـ     • ـ . بيني وبين الموت موعـد  : افقد كان يقول دائم ا حينً

 !. حيانا أخلف موعدي معهأو.. يخلف موعده معي

لم يكن موعد أحمد حسنين مع الموت قد حان         . .وقتها

 . بعد

 . بل كان موعده مع سيرة أخرى في حياته

 . سيرته مع القصور

 . وكوالمل

 ! والملكات
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عندما أنهى الشاب أحمد حسنين دراسته في لندن وعاد         

إلى القاهرة كان مما ال شك فيه أن اإلنجليز يضعون أعينهم           

 !عليه

وتصــرفاته .. تقانــه اللغــة اإلنجليزيــةإويبــدو أن 

تـي كونهـا فـي      وصداقاته ال . ونبوغه الرياضي . المستقيمة

ا بأن  ا خاطئً نجليز انطباع كل ذلك أعطى اإل   . كسفوردأجامعة  

    ا علـى األمـاني المصـرية       حسنين الطموح ال يعطف كثير

 ! الوطنية

اا وخاطًئا زائفًلكن الحق أن هذا كان انطباع.. 

    ـ . ا حتى النخـاع   فقد كان أحمد حسنين مصري ا ووطني

 ! مثل أي ولد من أوالد حي بوالق

كانـت مـع    .. فإن أول وظيفة عمل بها    .. كورغم ذل 

 !نجليزاإل

ا له   عربي االجنرال ماكسويل ليكون سكرتير   فقد اختاره   

وكان ماكسويل هو الحاكم العسكري البريطاني على مصـر         

  .١٩١٤عام 

وكانت هذه الوظيفة هي أول درجة في سلم حياة أحمد          

 . حسنين العملية



 

يـرون  هاجمـه كث  . ختلف الوظـائف  بموطوال عمله   

. بأوصاف مختلفة، لكن الشيء الوحيد الذي اجتمع عليه الكل        

 .نظافة يده وأمانتههو 

 *** 

 .. ذات يوم كان يجلس في مكتبه كسكرتير ماكسويل

وكان البوليس قد ألقى القـبض علـى أحـد مهربـي            

وجاء شقيق مهرب المخدرات إلى     . سكندريةالمخدرات في اإل  

 . ج عنهمكتب الجنرال ماكسويل يسعى لإلفرا

سكندرية المعروفين  اإل» فتوات«وكان هذا الشقيق من     

 . أيامها

وجلس يروي ألحمد حسنين سكرتير الجنرال ماكسويل       

وقبل أن يغادر المكتـب وضـع       . ظروف القبض على شقيقه   

 . ا ونهض لالنصرافعليه مظروفً

ف الذي تركه   ووأسرع أحمد حسنين بدهشة يفتح المظر     

 !خله خمسين جنيهافوجد دا. الكبير» الفتوة«

      هب أحمد حسنين من على مقعده مذعور  ا ا وكأن عقرب

 !قد لدغه



 

 ووجـه   ،سكندرانياإل» الفتوة«وأمسك حسنين بتالبيب    

 !له صفعة هائلة، ثم طرده من مكتبه في غضب

 .. وبعد دقائق

 . فوجئ حسنين بساعي مكتبه يدخل عليه

الفتوة يبكي بشدة خـارج المكتـب       .. يا بك : ويقول له  -

 ! ويطلب السماح له بالدخول ليعتذر

 . ورق قلب أحمد حسنين

فدخل الرجل وانـدفع يحـاول      . وسمح للفتوة بالدخول  

 . وهو يطلب منه الصفح والسماح. تقبيل قدم أحمد حسنين

 . سامحتك.. خالص يا أخينا. قال له حسنين •

لكن الرجل قبل أن ينصرف وضع مظروفًا آخر على         

 ! المكتب

روف ليفاجأ أن بداخله مبلـغ مائـة        وفتح حسنين المظ  

 . نفجر أحمد حسنين في الضحكاو! جنيه

وطلب منـه   .. »الفتوة«وأعاد المظروف والمبلغ إلى     

 !. مغادرة المكتب

 .  اليدينيفالرجل العف.. هكذا كان أحمد حسنين

 .. ا طوال حياتهوقد عاش مديونً



 

وذات يوم جاءه مليونير من معارفه يعرض عليـه أن          

 . لكن حسنين رفض بشدة.  ديونهيسدد عنه

الفرق بيني وبينك أنك تجد لـذة       :  المليونير هوقال لصديق  •

 ! في الغنى، وأنا أجد لذة أكبر في الفقر

أنني أعجب عندما يدهش النـاس      : وكان يقول ألصحابه   •

ه يجب أن يدهشوا إذا رأوا      نمع أ .. ا شريفً إذا رأوا رجالً  

 !ا لصرجالً

 *** 

 .. سنين سهالًولم يكن نجاح أحمد ح

اكانت الصعوبات والمشاكل ترافق مسيرة حياته دائم . 

ـ        ا للشخصـية   بينما كان كثير من الناس يرونه نموذج

 !كان حسنين يرى نفسه مجرد إنسان عادي. الناجحة الالمعة

كتـب  ا: قال ذات مرة للكاتب الصحفي مصطفى أمـين        •

ن هذا الرجل أحمد حسنين لم ينجح في حياتـه          إ.. عندك

. وإنما هو مثال الرجل العادي الـذي فشـل       . ة واحدة مر

 فشلت في   أنا مثالً . لكن الحوادث حولت فشله إلى نجاح     

ولـوال ذلـك    . العودة إلى انجلترا بسبب ظروف الحرب     

الفشل النضممت إلى الجمعيات الفوضوية التـي كنـت         



 

يوم استدعاني السلطان   وذات  .. ا في شبابي بمبادئها   معجب

فرفضت وقلت لـه    . ا في السراي  ائيحسين ألعمل تشريف  

   ا، وعدل السلطان عـن تعيينـي      أنني ال أصلح تشريفائي .

وسافرت إلى  .. ولوال ذلك ما قمت برحلتي إلى الصحراء      

وتعرضـت للمـوت    . الصحراء مع روزيتـا فـوربس     

والعواصف والوحوش، وما أن انتهت الرحلة حتى كتبت        

ني كنت  روزيتا فوربس أنها هي التي قامت بالرحلة وأن       

ونصحني أحـد  ! سكرتيرها وأنني ال شيء على اإلطالق  

أصدقائي بأن أتكلم وأدافع عن نفسي، ولكنـي سـكت،          

. مـرأة اا ولم أقبل أن أهاجم      وتحملت وزر الفشل صامتً   

وقمت بالرحلة  . »الجنتلمان« لقب   يلق الناس عل  أطولهذا  

الثانية إلى الصحراء ولوال أنني شعرت فجـأة بالفشـل،          

ـ ئريقي يا وغيرت ط  ا لمـا اكتشـفت الـواحتين، وال        س

... ا كما تسميني صـحف العـالم      ا عالمي أصبحت مكتشفً 

 للعمل فـي مكتبـه      ١٩٢٤واختارني سعد زغلول سنة     

ا بأنه اكتشفني وكلفني أن     وكنت فخور . برئاسة الوزراء 

وكـان  . أحل الخالف بين إيطاليا ومصر بشأن الحـدود       

. جيـة الشـاب   نني سـأكون وكيـل وزارة الخار      إيقول  



 

ولم تمضي بضعة أيـام     .. ورسوله الدبلوماسي في العالم   

على هذا الوعد حتى قتل السردار وخرج سعد زغلـول          

 ! من الحكم

 *** 

 .. وغادر الجنرال ماسكويل مصر

ـ «وهكذا وجد أحمد حسنين نفسه       علـى الـرف    » امركونً

كموظف في وزارة الداخلية لكنه لم يظـل علـى الـرف             

 . ى إلى وظيفة مساعد مفتش في الداخليةفقد ترق.. طويالً

 . ا للداخليةثم أصبح مفتشً

 . ولمع نجم أحمد حسنين بعد ذلك بسرعة

    السـفارة    – أول للمفوضـية     افقد عين بعد ذلك سكرتير – 

 . المصرية في واشنطن

في المفوضية المصرية في لندنا أوالًوبعدها عين سكرتير  . 

ا فـي    ليلعب دور  احسنين بعد ذلك جاهز   وأصبح أحمد   

 . ساحة السياسة في مصر

وكان الملك فؤاد قد عـرف بـذكاء أن هـذا الشـاب             

فوثق به وعينـه    . الطموح هو في الحقيقة رجل ال مطامع له       

 .  لهوالًأا نًيا ثم أما ثانيأمينً



 

وعمل أحمد حسنين أمين الملك فؤاد بمنتهى اإلخالص        

 . للملك

 ومن أجـل   . لكا سياسية مهمة من أجل الم     لعب أدوار

قناع الجميع بأنه الوحيد في بالط الملك       إمصر، لكنه استطاع    

 .. الذي ال يشتغل بالسياسة

لم يكن العمل هو العالقة الوحيدة التي ربطـت أحمـد           

 . حسنين بالملك فؤاد

ابنـة األميـرة    » لطيفـة «فقد تزوج أحمد حسنين من      

 ! شويكار والتي كانت الزوجة السابقة للملك فؤاد

 *** 

وقد اختلف الناس حول ظروف زواج أحمد حسنين من         

 ابنة األميرة شويكار ودوافعه التي كانت وراء هذا الزواج؟

وفيما بعد كانت لمحمد التابعي أمير الصحافة المصرية        

وجهة نظر في هذا الزواج، فقد كان يرى أنه زواج مصلحة           

ا عن حبوليس زواج.! 

رصة الكبيـرة   قد كان للتابعي بحكم شهرته وموقعه الف      

ليكون من أقرب الناس إلى أحمد حسنين، وقد كتـب عنـه            

اكثير . 



 

استطاع هـذا الشـاب أحمـد       «ووصف التابعي كيف    

 – ابن الشيخ محمد حسنين المدرس بصحن األزهر         –حسنين  

كريمة صـاحبة السـمو     » لطيفة«أن يفتن ويخلب لب الفتاة      

وتزوجها وأصـبح مـن أصـهار األسـرة        .  شويكار يالملك

. كريمة الملك فـؤاد   » فوقية«خت األميرة   ا أل وزوج. ةمالكال

وكان فؤاد قد تصالح قبـل ذلـك بسـنوات مـع مطلقتـه              

وثبت قدمـه علـى     . وهكذا عزز حسنين مركزه   . »شويكار«

 الإو. دنيا المناصب والجاه والنفوذ   أولى درجات السلطة في     

كان يجسر يومئذ علـى أن      . فأي وزارة أو وزير بل وأمير     

 صهر األسرة المالكـة     – أحمد حسنين    –هذا الشاب   يتجاهل  

 وزوج كريمة الزوجة األولى لصاحب العرش والتاج؟ 

هكذا كان محمد التابعي يرى زواج أحمد حسنين مـن          

 . ابنة األميرة شويكار

والحق أن التابعي كان يرى في حسنين سياسي داهيـة          

 . خطير، يحسب حساب كل خطة وكلمة

كانت هذه هي الخطـة     : سنينوقال التابعي عن زواج ح     -

وقد أسميتها خطة أو خطـوة ألنهـا    . أو الخطوة األولى  

بل . ا لذاته وألن الزواج لم يكن مقصود    . كانت مرسومة 



 

كان وسيلة للوصول إلى غرض أو هدف مقصود فـي          

والـدليل أن   . طريق النجاح وتحقيق المطامع الواسـعة     

لقـد  . حسنين يوم تزوج السيدة لطيفة لم يكـن يحبهـا         

وأمـا  . بهحاستطاع أن يفتنها ويخلب لبها ويوقعها في        

ا من أي حب لهاقلبه هو فقد كان خالي . 

كال، ولكنه لم يكن يحبها     . صحيح أنه لم يكن يكرهها    «

 وال  – ال قبلـه     –يوم خطبها ويوم تزوج منها، وبعد الزواج        

 أحبها حسنين، وقد    ،وبعد أن أنجبت له أوالده    » العشرة«بعد  

أن لطيفة كريمة رقيقة حنون تسـتحق كـل         «: هلي بنفس قال  

وقد أحببتها بعد الزواج كما لـم أحـب         . حب وهي أم مثالية   

 !»امرأة أخرى

 *** 

 »سجينة القصر الذهبي«

» الملكة نـازلي  «ذلك هو اللقب الذي استحقته بجدارة       

 . بعد أن أصبحت زوجة للملك فؤاد في تلك الفترة

للملك فؤاد قد عرف    ا  ولعل أحمد حسنين أيام عمله أمينً     

 . ذلك



 

 عنهـا   – وتندر   –ألن قصة زواج فؤاد ونازلي تحدث       

 . الشعب المصري كله

 . ا فعالًا ومقامركان أمير. افقبل أن يصبح فؤاد ملكً

. وتزوج األميرة شويكار وحاول االستيالء على أموالها      

كل ذلك مـن    .. وكان يهددها ويضربها ويسحبها من شعرها     

 !. أجل الفلوس

ات يوم هربت األميرة شويكار من قصر الزوجيـة         وذ

وأسرع فؤاد خلفها وضرب شقيقها األصغر      . إلى قصر أهلها  

أو حاول أن يضـربه، وجـذبها مـن         » األمير سيف الدين  «

 !. شعرها وأعادها إلى البيت

سـيف  «في اليوم التالي ذهب إلى األميـر الصـغير          

 ، وأطلق عليه ثالث رصاصـات     يفي نادي محمد عل   » الدين

 !أثرت إحداها على صوته مدى حياته

. وطلق فؤاد زوجته األميرة شويكار في اليوم التـالي        

 !»كلوب محمد علي«وهو راقد يعالجه األطباء اإلنجليز في 

وتزوجت شويكار فيما بعد من يسري لطف اهللا باشـا          

 . وأنجبت منه لطيفة التي أصبحت زوجة ألحمد حسنين



 

يز أحمد فؤاد ليكـون     نجلوشاءت األقدار أن يختار اإل    

 . ا على مصرا أو ملكًسلطانً

 . وقد شهد عهد الملك فؤاد الكثير من األحداث السياسية

لكن أهم هذه األحداث على اإلطالق كان ثـورة سـنة           

التي هب فيها الشعب المصري تحت قيادة سعد باشا         . ١٩١٩

 . زغلول والوفد يطالب باستقالل البالد

المقطم لسان حال القائـد     وفي ذلك القوت بدأت جريدة      

الذي يسند إليه   . نجليزي تتحدث عن األمير أحمد فؤاد     العام اإل 

وربمـا أعلـى المناصـب علـى        . منصب خطير في الدولة   

 . وبدأ رجل الشارع في مصر يتندر على هذا الخبر. اإلطالق

أحمد فؤاد المقامر الذي ال ترحب به       .. آه: وقال بعضهم  -

 ا وال يسدد ديون القمار؟ مندية القمار ألنه مفلس دائأ

أحمد فؤاد الذي يركب الحنطور وال يـدفع   : قال آخرون  -

 ! أجرته؟يللحوز

نجلتـرا  إلكن أحمد فؤاد رغم كل ذلك وبرغبـة قـوة           

 . ا على مصرا وملكًأصبح سلطانً

اوقد ظل فؤاد بحكم مصر سبعة عشر عام! 

 *** 



 

 . »نازلي«و» فؤاد«ونعود إلى قصة زواج 

ابعي أن نازلي قد أرغمت على الـزواج      يؤكد محمد الت  

ن الفتاة نازلي كريمة المرحوم عبد الرحيم       أو. من الملك فؤاد  

    ا من أقاربها وكان أملهـا فـي        باشا صبري كانت تحب شاب

حتى شاهدها الملك فؤاد وأعجـب بهـا        . الزواج منه عظيما  

 . وخطبها من أبيها

وهناك قصة عجيبة رويت عن هروب عروس الملـك         

 ! م عقد قرانها عليهصباح يو

ففي اليوم المحدد لعقد القران هربت نازلي في الصباح         

ولجأت إلـى حبيبهـا الشـاب وراح        . الباكر من قصر أبيها   

. االثنان يتنقالن طوال اليوم من دار صديق إلى دار صـديق          

فقد انطلق األقارب وسـلطات الدولـة       . ا من مطاردتهما  خوفً

 !ظمة السلطانكلها، تبحث في كل مكان عن خطيبة ع

ا كـذلك   ولعله كان خائفً  . ا أدرك الفتي أال فائدة    وأخير

فأركبها عربـة حنطـور     . مما قد يصيبه من بطش السلطان     

 !. وأعادها في السماء إلى قصر أبيها

 .. وتم عقد القران

 . وأصبحت نازلي صاحبة العظمة السلطانة



 

ا من العذابلكنها بدأت عهد .. 

عليها في كل   . لطان فؤاد فقد أصبحت حبيسة قصر الس    

 !. ردهة وكل رواق وكل غرفة عيون وأرصاد

 !ولم تكن تستطيع مغادرة القصر إال بإذن

إال بإذناوال تزور أحد  ! 

   ا هي ربيع عمرها فـي هـذا        عاشت سبعة عشر عام

يعاملهـا فيـه    . اا ال سلطانً  ص وكان فؤاد، قد أصبح ملكً     فالق

 . بمنتهى القسوة والغلظة

 *** 

تطاع أحمد حسنين أن يكسب ثقة الملـك فـؤاد          وقد اس 

 . بالفعل

فقد كان قد تعمل واحترف السياسة وأصول العمل في         

 . كواليس القصور

 . »فاروق«وأنجبت نازلي 

      ا بتعيين أمينة   ومنذ فجر صباه أصدر الملك فؤاد قرار

ا لولي عهده فاروقأحمد حسنين ليكون رائد . 



 

رابعة عشرة مـن    وعندما تقرر سفر فاروق وهو في ال      

عمرة ليتعلم في لندن، صدر قرار بأن ترافقه بعثة مصـرية           

 .  عزيز المصريقويرأسها الفري

 . وكان أحمد حسنين بالطبع ضمن هذه البعثة

. من البداية تأثير عظيم على األمير الصـبي       ولحسنين  

 . الذي أحبه وبهر به

وقد كتب عزيز المصري إلى الملك فؤاد يحـذر مـن           

 »  الحبهذا«عواقب 

 ! لكن النتيجة جاءت على رأس عزيز المصري

فقد فصله الملك فؤاد وأعاده إلى مصر، وبقى أحمـد          

 . حسنين في لندن مع األمير الصغير فاروق

 ! حتى يوم وفاة الملك فؤاد

 *** 

 »نازلي«عن 

مـن  » نـازلي «ا تحـررت    أخير: يقول محمد التابعي   -

مرها قد ولى   سجانها الملك فؤاد بعد موته، وكان ربيع ع       

نطلقـت  او. ومن بعده الصيف أوشك كـذلك أو يكـاد        



 

بشراهة ونهم تنهل من عيون الحياة تطفي نـار الظمـأ           

 !الذي أحرقها لسنوات

بلندن في  » كنري هاوس «وكان أحمد حسنين في قصر    

. صحبة األمير فاروق يوم جاءهم نبـأ وفـاة الملـك فـؤاد            

 . ا على مصرناداة بفاروق ملكًوالم

وفي .  في صحبة الملك الجديد إلى مصر      وعاد حسنين 

 !رأسه خطة مدروسة مرسومة محكمة التفاصيل

أكثر مما يعرف أي موظف     » نازلي«وكان يعرف عن    

كان يعرف الكثيـر عـن سـجنها        . أخر من موظف القصر   

. وحسرتها وتلهفها على الحياة المرحـة الطليقـة       .. وعذابها

ـ           أن .. اروعاد إلى مصر وإلى القصر وقد قرر في نفسه أم

. وتروح وتعـود  . وتعرض وتقبل . يترك نازلي تشده وتصده   

 . وأن تغازل ذاك وتستلطف ذاك

ا هادئ يبتسم ال يغاروهو دائم! 

وأن يمد لها في حبال الصبر، كما يمد الصياد المـاهر           

 ! المجرب في خيط السنارة التي علقت بها سمكة عنيدة

 . وتغوص وتطفو وتقاوم. السمكة تشد تجذب وتقفز

 . اا ويشده حينًالصياد يرخي الخيط حينً



 

 ! تستسلم.. إلى أن تخور قوى السمكة.. وهكذا

 *** 

عـاد فـاروق مـن      : ويكمل محمد التابعي القصة قائالً     -

، وكـان هنـاك مجلـس       ١٩٣٦دراسته في شهر مايو     

ا من صاحب السـمو الملكـي       وصاية على العرش مؤلفً   

ع عبد العزيز   وصاحبي المقام الرفي  . األمير محمد توفيق  

. عزت باشا ومحمد شريف صبري باشا خـال فـاروق    

وكانت الوزارة يومئذ وفدية برياسـة صـاحب المقـام          

 . الرفيع مصطفى النحاس باشا

واقترح األمير محمد علي رفع سن الرشد للملك إلـى          

 .  سنة، وأن يعود فاروق إلى انجلترا ليكمل دراسته٢٥

 ! لكن الوزارة رفضت هذا االقتراح

علن مصطفى النحاس أن وزارته تحترم وتتمسـك        وأ

وأن هذه كلها تقـرر أن      . بأحكام الشريعة والقانون والدستور   

ن جاللة  إو. سن الثامنة عشرة هاللية هي سن الرشد والبلوغ       

الملك يتولى ويمارس سلطاته الدستورية الحالية هذه في يوم         

 ! ١٩٣٧ يوليو ٢٨



 

.. لشـريعة لم يكن الحديث عن الدستور والقـانون وا       

 !. سوى ذريعة أو حجة

لكن زعماء الوفد كانوا يعتقدون بعد أن أراحهم الموت         

أن بإمكانهم أن يضعوا الملك     . من خصمهم العنيد الملك فؤاد    

وأن يسـيروا ويوجهـوه كمـا       » جيوبهم«الشاب فاروق في    

 !يريدون

فما حاجتهم إذن بمجلس وصاية يمارس سلطات الملك        

 بع سنوات؟ س

.  الذي يرأسه أمير من طراز تركي قـديم        هذا المجلس 

ا، وال  ا، ويثرثر حينً  ر المعارضة يخرف حينً   يلبات كث طكثير ال 

أمامـه حقـوق    كرت  ا ذ ذإو. يمل الحديث عن أجداده العظام    

 !ا؟الشعب تململ أو هز كتفه استخفافً

هكذا أصر الوفد على ممارسة فاروق لسلطاته كملـك         

 ! في هذه السن الصغيرة

تعيين أحمد حسنين   .. ارات الملك الشاب  وكان أول قر  

 !ا لهأمينً

 *** 

 .. في هذه المرحلة بالتحديد



 

   يبدأ أحمد حسنين عهد ا مع القصور ودهاليزها   ا غريب .

 . وأخطائهم. وشرورهم. ومع الملوك

كان قد تقرر أن يسافر الملك فاروق والذي لم يكمـل           

 قبـل   . أوروبا لزيادة معلوماتـه     إلى دراسته في رحلة طويلة   

اعودته لتولي العرش رسمي . 

. وتقرر أن يصحبه في هذه الرحلة أمه الملكة نـازلي         

ومعهـن  .. وفتحيـة وشقيقاته األميرات فوزية وفايزة وفايقة      

ستاذهن في اللغة الرجـل الطيـب       أو. نجليزيتانالمربيتان اإل 

حمد يوسف ومستر فورد مدرس التاريخ والجغرافيا       أستاذ  األ

الفقـار،  والسـيدة الجليلـة زينـب ذو        . للملك الشاب فاروق  

   ا كريمتهـا اآلنسـة صـافيناز ذو        كمرافقة للملكة نازلي أيض

وخال الملك فاروق حسين باشـا صـبري وزوجتـه          . الفقار

 . السيدة شهيرة الدرمللي

رائـد  «وعلى رأس هذه الحاشية كان أحمد حسـنين         

 وطبيـب   ،الخاص عمر فتحـي   » ياور الملك «ومعه  » الملك

ـ      الخاصة ال   رشـيد  يملكية عباس كفراوي واألمين الثالث عل

كما . والدكتور حسين حسني مساعد السكرتير الخاص للملك      

أوفدت وزارة الداخلية اثنين من ضباط البوليس ليكونـا فـي         



 

وهو اليوزباشي أحمد الطـاهر واليوزباشـي       . حراسة الملك 

 . أحمد كامل

 تقرر أن يكون يوم السفر السابع والعشرين من فبراير        

١٩٣٧ . 

الذي ضرب  . لكن هذه الرحلة كانت هي المعول األول      

ابيت أحمد حسنين شخصي . 

 !وأم أوالده.. وبداية الخالفات بينه وبين زوجته
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من كان الطرف البادئ في العالقة بين الملكة نـازلي          

 وأحمد حسنين؟ 

ي التي قد انطلقـت بعـد       بالتأكيد كانت هي الملكة نازل    

فقد انفتحـت أمامهـا أبـواب       . وفاة الملك فؤاد على سجيتها    

القصر، التي كانت حبيسة قضبانها خالل حياة فـؤاد الـذي           

 !أذاقها األمرين

 !وتخلت نازلي عن وقار وهيبة صاحبة الجاللة

مرات عاطفية أقرب إلى تصرفات الفتيـات       اوبدأت مغ 

 فـي كـواليس     ولها أوالً ، وكثر الهمس واللمز ح    المراهقات

 ! القصر، وبعد ذلك خارج القصر

في البداية انحسرت الشائعات عن غراميـات الملكـة         

األول أحمـد حسـنين والثـاني اليـاور         . ثنيناحول رجلين   

 !ا وسيماوقد كان ضابطً. البكباشي عمر فتحي

أن تضرب أحد   .. وكان يحلو لنازلي في بعض األحيان     

 !الرجلين باآلخر

 *** 

 أحمد حسنين أن الملكة نازلي طلبت منه ذات يوم          قال

بها إلـى إحـدى     حلكي يص . أن يمر عليها في موعد حددته     



 

وفي الموعد المحـدد ذهـب أحمـد        . الحفالت خارج القصر  

فطلب . ا ينتظر جاللة الملكة دون أن تظهر      حسنين وظل واقفً  

من إحدى الوصيفات أن تذهب لتـذكر جاللتهـا بأنـه فـي             

 . انتظارها

لكن جاللة الملكة غادرت القصر     : الوصيفة قالت له  لكن   -

 .  إلى الحفلةفعالً

 وهل ذهب بمفردها؟ : فسألها حسنين -

 !عمر فتحي لقد صحبها الياور.. كال:  له الوصيفةتقال -

 وأنهـا   .وتنبه أحمد حسنين لخطتها وإلى لعبة جاللتها      

وأن توقع بينه وبين عمـر      .. تريد أن تثير غيرته من ناحية     

 !  ناحية أخرىفتحي من

لكن الحقيقة أن الياور عمر فتحي من ناحيته لم يكـن           

ألنه لم يكـن يريـد      . يحب هذه التصرفات من الملكة نازلي     

التورط في مثل هذه األمور التي يمكن أن تكون لها عواقـب          

 . وخيمة وهو إنسان هادئ مسالم بال طموح

      ا بنفسه من   وهكذا بدأ الياور عمر فتحي ينسحب تدريجي

 !ام الملكة نازليأم

 .ولم يعد أمامها سوى رجل واحد



 

 ! هو أحمد حسنين

وفي الوقت الذي تقرر فيه سفر أحمد حسنين مع الملك          

الشاب فاروق وأمه الملكة نازلي وأخواته البنات الصغار في         

فـي  . اقبل عودة الملك لتولي العرش رسمي     رحلة إلى أوروبا    

 الملكـة بأحمـد     هذا الوقت بدأت الشائعات تتردد عن غرام      

 ! حسنين مرافق ابنها فاروق

وطارت هذه الشائعات إلى السيدة لطفية زوجته المحبة        

 !المخلصة

وعندما سمعت بأمر الرحلة التي سيسافر فيها زوجهـا         

لم تكذب الخبر وطلبـت مـن       . مع الملك الشاب إلى أوروبا    

 .. زوجها أن تسافر معه

ووعـدها بـأن يعـرض      .. حمد حسنين أولم يرفض   

لمسألة على الملك فاروق، لكنه ذهب إلـى الملكـة نـازلي            ا

 . ليخبرها برغبة زوجته في السفر معهم

رفضت الملكة نازلي.. اوطبع . 

وعاد أحمد حسنين ليخبر زوجته باستحالة سفرها معه        

وال مكان فيها لزوجـات مـوظفي       . ألن الرحلة شبه رسمية   

 !حتى لو كان هذا الموظف هو مرافق الملك. القصر



 

 ! ولم تقتنع زوجة أحمد حسنين برده

وظلت تسأل حتى عرفت أنه لم يطلب من فاروق، وأن          

 !الملكة نازلي نفسها هي التي رفضت سفرها

شاعة التي  وهذه الحادثة جعلت السيدة لطفية تصدق اإل      

يرددها الجميع عن وجود عالقة غرامية بين زوجها أحمـد          

 ! حسنين والملكة نازلي

 !لطيبة ذلكولم تتحمل الزوجة ا

 ! فانهارت وانفجرت في البكاء المرير

التي وجدت نفسها   . وشعرت بأحاسيس المرأة المقهورة   

 ! في تحدي مع ملكة البالد

ويوم أخرج أحمد حسنين مـن البيـت فـي السـابع            

 .  يحمل حقائب السفر١٩٣٧ من فبراير نوالعشري

التي منها سيركب   . ليرافق الملك فاروق إلى بورسعيد    

 . الباخرة إلى أوروباالجميع 

وقفت غاضبة تهدر خلف النافذة وهي تشاهده يركـب         

 ! مثل بركان يمنع بنفسه من االنفجار. السيارة

وبينها وبين نفسها، كانت تدعو على صاحبة الجاللـة         

 .. التي تريد أن تخطف منها زوجها وأبو أوالدها



 

 *** 

 .. في ذلك الوقت

ك ويرأس تحرير   كان أمير الصحافة محمد التابعي يمتل     

أبو ا لكريم ثابت ومحمود     كما كان شريكً  » آخر ساعة «مجلة  

التي كانت تتحدث باسـم     » المصري«الفتح في ملكية جريدة     

 . حزب الوفد

وعندما ذهب مصطفي النحاس باشا رئيس الوزراء مع        

. مكرم باشا عبيد لتوديع الملك وصعد االثنان إلـى البـاخرة          

.. بعي علـى ظهـر البـاخرة      فوجئ النحاس باشا بمحمد التا    

خبار الرحلة الملكيةألك لتغطية ا مع بعثة الممسافر ... 

تسـافر؟ إزاي؟ ولـم     : فصاح فيه النحاس باشا مستنكرا     -

 .. يرد محمد التابعي

 وسايب الجرنال لمين؟: فقال له النحاس باشا -

 !البركة في محمود وكريم: فقال له التابعي -

ـ : الغاضبةقال له النحاس باشا بنفس اللهجة        - سـي  ا ال ي

 ! ال.. التابعي

ـ       ول أن يهـدئ مـن      اوهنا أسرع مكرم باشا عبيد يح

 .. غضب مصطفى النحاس



 

كان .. األستاذ التابعي غلطان  صحيح  : فقال النحاس باشا   -

نت عارف  أمن الواجب يقول ويستأذن من رفعتك، لكن        

 . »التهييص«يا باشا أن األستاذ التابعي يحب السفر و

 .  يضحك ويربت على كتفك التابعيقالها مكرم وهو

 . لكن مصطفى النحاس لم يقتنع

وقال للتابعي، مسافر وسايب الجرنال لمحمود وكريم؟       

 .. مع السالمة.. طيب يا سي التابعي

 . د يديه يعانق التابعي في طيبةمو

 !. سي التابعي كمان يا» بوسة«وادي : ويقول له -

 *** 

ذه الرحلـة أنـه     ا خالل ه   الصحافة أبد  رولم ينس أمي  

 ! صحفي

فقد بدأ منذ اللحظة األولى التي غادرت فيها البـاخرة          

الملكيـة  ميناء بورسعيد فـي رحلتهـا       » فايروي اوف أنديا  «

 ! أعماله الصحفية

 . رجاء الباخرةأوأخذ التابعي يطوف ب

وحاول أن يجمع ما يستطيع من أخبـار مـن أفـراد            

 . ة نازليالحاشية المرافقين للملك الشاب وأمه الملك



 

د اثم عاد إلى حجرته ليكتب رسالة صحفية عاجلة وأر        

أن يرسلها بالتلغراف، لتنشر صباح اليوم التالي في جريـدة          

 !. »المصري«

وأسرع التابعي يبث في غرفة التلغراف علـى ظهـر          

 . الباخرة الكبيرة

 .. وكان الظالم قد هبط

 . وأوى معظم الركاب إلى حجراتهم

 !التابعي متسمرتوقف ا.. وفي الطريق

فقد شاهد في الظالم شبح رجل وامرأة يسـتندان إلـى           

وكانت المرأة هي   .. حاجز الباخرة وكان الرجل أحمد حسنين     

 !. الملكة نازلي

كانت نازلي تتكئ على حاجز     .. وقال التابعي فيما بعد   

وكانت يد أحمد حسنين تتكئ على كتـف صـاحبة          .. السفينة

 !الجاللة

بقـدر مـا كانـت      .. كن رحلة ملكية  والحقيقة أنها لم ت   

 ...!»فضيحة ملكية«

 – غير أفراد الحاشية     –وكان محمد التابعي هو الوحيد      

 ! وفضائحها.. الذي شاهد أحداث الرحلة



 

 .. ولقد كتب كل ذلك بالتفاصيل الدقيقة

 : وقال التابعي

.. كانت سويسرا هي أول رحلة في الرحلة الملكيـة        «

وحاول .. لتي كانت تغطيها الثلوج   بالتحديد بدلة سان مورتيز ا    

لكنـه  . الملك فاروق أن يتعلم رياضة االنزالق على الجليـد        

دها رياضة شاقة وخطرة فانصرف عنها إلـى مغازلـة          جو

. الذي أقامت فيه المجموعة لكنه    » سوزيتا«الفتيات في فندق    

 !. »غزل أطفال

 : يذكر التابعي

أشهد أن وجه فاروق يومئذ كـان يعـرف الحيـاء           «

أو وقفت تتحدث   . حمرار وكان يرتبك إذا ابتسمت له فتاة      االو

فكان يشبك أصـابعه    .. معه، وكان ال يعرف ماذا يفعل بيديه      

يمسك ثم يخرجها   . حداهما في جيب البنطلون   أا، ثم يضع    حينً

 على قدمـه    هيضع ثقل . يصبعين منها طرف جيب الصدير    إب

  .اليمني

 !.. هكذا.. وحينا أخرى على قدمه اليسرى

.. كانت أول غزوة له مع شقيقتين من نبيالت السـويد         

 !وكان يخرج للنزهة معهما على ظهور الجياد



 

يتان، أخذ يلتفت إلـى   تان السويد قوبعد أن سافرت الشقي   

فتاة مجرية، لكنه لم يلبث أن سئمها وتضايق منها ألنها كانت           

 ! تالحقه في كل مكان

 . يقول محمد التابعي •

ولكـن  . رى ويسمع ويراقب  وكان أحمد حسنين باشا ي    

في حذر شديد بل كان يتظاهر أمام فاروق بأنه ال يـرى وال             

ا عن مغازالت ومغـامرات صـاحب       يسمع وال يعرف شيئً   

 . الجاللة

أن الملـك ال يـزال      : وقد قال حسنين ذات مرة للتابعي      -

 نظرة التلميـذ إلـى      – ومنذ أيامنا في لندن      –ينظر لي   

ثنـين مـن كلفـة      بين اال وبيننا اآلن ما يكون     . األستاذ

وتحفظ، وهذا كما أعتقد من مصلحتي ومصلحته، ويوم        

يشعر فاروق أنني أعرف كل شـيء عـن مغازالتـه           

هو يوم نزول الكلفة ويخرج على المكشوف       . ومغامراته

 !. وال يبالي بعدها شيء.. ويفقد كل احترامه لي

 *** 

» داهـي «ومع أن التابعي كان يرى أن أحمد حسنين         

ا على الملك الشـاب     ز طموحه في أن يسيطر تمام     ماكر ترك 



 

فاروق إال أن التابعي يعترف بأن حسنين لم يلجـأ لتحقيـق            

 .. هدفه إلى أساليب ال تتفق مع شخصيته ورجولته

ذات يوم قال حسنين للتابعي وعلـى وجهـه ابتسـامة            -

. عقب وفاة الملك فؤاد وعودتنا إلـى القـاهرة        ! ساخرة

 هوانم مصـر وبنـات      اتصلت بي سيدات كثيرات من    

اقـة  باتصلن بي تحدثن لـي فـي ل       . عرق األسر فيها  أ

ـ   . ودبلوماسية عن الملك الشاب     بـدم   هالممتلئـة عروق

 الشباب الحار وعن صحته وما تتطلبـه هـذه الصـحة          

سن الخامسـة   . وتحدثن كذلك عن السن الحرجة    . الغالية

التي ال بد   وعن المتعة الصحية    . عشرة والسادسة عشرة  

وأبـدين  » موالنا الملك « موفور الصحة مثل     منها لشاب 

مـا فـي    إ» البضاعة الصـحية  «استعدادهن ألن يقدمن    

كما يريـد   .. و إلى القصر الملكي مباشرة    أ ..قصورهن

 !جاللته

موالنا «وكنت أقول لهؤالء الهوانم أن      : ضاف حسنين أو -

 إذا عرف أن لي دخـالً     . لن يرضى ولن يوافق   » الملك

 مطلـع علـى أسـراره       أو أننـي  . في هذا الموضوع  

أن األفضل في الحالـة هـذه أن يحـاولن          » الصحية«



 

وعرض خدماتهن عليـه، عـن      . االتصال بجاللة الملك  

 . طريق آخر غير طريقي

ا حتى   وأن أحد  ، التابعي برجولة أحمد حسنين    فويعتر

 . خصومه يستطيع أن ينكر عليه هذه الرجولة

لـدور أو   التي أبت عليه أن ينزل إلى القيام بمثل هذا ا         

 !. هذه الوساطة

كانت خطة أحمد حسنين أن يكـون قائـد         : وقال التابعي  •

 !ال قواده.. الملك

ا علـى الـذين     ولعل في هذا رد   : ثم يقول أمير الصحافة    •

 الذي علم فـاروق الفسـق       وزعموا أن أحمد حسنين ه    

 !.. والفجور

 *** 

 .. كان للرحلة هدف وحيد

ور قليلة هو تأهيل الملك الشاب بسرعة وخالل شه

 . للعودة واعتالء عرش مصر

ا من ذلك لكن ما وقع خاللها لم يكن يوحي بأن شيًئ

 ..!سيحدث



 

ساء إلى شخصها أ» نازلي«ن طيش الملكة األم إبل 

 !.. وشخص ولدها الملك الشاب

ا أزمة سياسية في مصروقد أحدث هذا الطيش يوم .! 

علمن كانت األميرات الشقيقات قد بدان يت: يقول التابعي -

 .. التزحلق على الجليد في ساحة الفندق

وكانت أكثرهن ممارسة ورغبة في التعليم األميرة 

التي كانت ال تزال طفلة في السابعة من عمرها وذات فتحية 

.. يوم نزلت الملكة نازلي نفسها تريد أن تتعلم هي أيضا

وراح يعلمها .. وأمسك المدرب بذراعيها وأحاط بخصرها

 !.. ها وقبقاب التزحلق فوق الجليدكيف تنقل قدمي

 !..  وتتمايلىصاحبة الجاللة تتثن

 !.. والمصورون يلتقطون لها الصور في هذه األوضاع

ووقف أحمد حسنين على درج السلم الخشبي الموصل 

 .. بين الشرفة وساحة التزحلق ينظر

ومضت دقائق والملكة نازلي تحاول أن تتعلم وتمشي 

 .  توازنها وتضحكوتحفظ. بقبقاب التزحلق

كل هذا وحسنين واقف ينتظر وعلى عينيه نظارة 

 .. تحمي البصر من هوج الثلج



 

 . وعادت نازلي

 .. ا أحمد حسنينهوانفجر في

لكن صوته لم يخرج عن طبقتهن العادية وهو يقول 

بكره راح نسمع كالم .. ابدأمش كده .. مش كده يا ست: لها

 !.. فارغ كتير بسببك

ة الجاللة أن ابتسمت في وجهه وهي وكان رد صاحب

وعندما وصلت أخذت .. تصعد إليه درجات السلم الخشبي

 .. بذراعه

 !.. مرة وفاتت.. طيب خالص: وهي تقول له

 –وتعجب التابعي من اللهجة التي خاطب بها حسنين 

صاحبة الجاللة الملكة .. وهو مجرد موظف كبير في القصر

 .. وأم ملك مصر

 .. ه أحمد حسنينووقع ما كان يخشا

فقد نشرت بعض الصحف المصرية هذه الصور التي 

 !.. ظهرت فيها جاللة الملكة نازلي وهي تتزحلق على الجليد

 طلبة األزهر الشريف بسبب هذه ،وقامت مظاهرة

 !.. الصور



 

وأسرع رئيس مجلس الوصاية وولي العهد األمير 

ا شديد محمد على توفيق يرسل إلى أحمد حسنين خطاب

 للمصورين بالتقاط هعلى سماح..  فيه بقسوةهيوبخ.. لهجةال

 لملكة مصر بالتزحلق على هذه الصور وسماحه أصالً

 .. الجليد

 .. وعندما وصل الخطاب

 . .!بل هز كتفيه وأخذ يضحك.. لم يهتم فاروق

 .. نفجرتالكن نازلي غضبت و

كفاية سبعتا عشر سنة وأنا .. كفاية بقى: وأخذت تقول -

 من على – تقصد التاج -» الكورونا«ذوا خ.. محبوسة

 !. مش عايزاها.. رأسي

 .. أسرعت إلى حجرتها غاضبة

 *** 

 .. في اليوم  التالي

كان التابعي يقف في بهو الفندق مـع بعـض أفـراد            

 . الحاشية

 .. وأقبل عليهم الملك فاروق من جناحه الخاص

 .. على وجهه مسحة من الحزنوكانت 



 

 .. حية الصباحوبعد أن ألقى عليهم ت

 !..  ماتياألمير محمد عل.. البقية في حياتكم: قال لهم -

ـ     وتمـتم بعضـهم    .. اوأطرق الجميع برءوسهم حزنً

بعبارات العزاء والدعاء هللا أن يطيـل فـي عمـر موالنـا             

 !.. الملك

وتسلل التابعي في هدوء إلى حجرته وكتـب رسـالة          

يتحدث فيها عن حزن وأسـف      » المصري«صحفية لجريدة   

 .. ملك لهذا الخبر األليمال

وبعد دقائق دخل عليه أحمد حسنين حجرته وسأله عما         

» للمصـري « له التابعي أنه يكتب قصة صحفية        لفقا. يفعله

 .. عما حدث

موالنا ضحك  .. »مدب«قصة يا   : فقال له أحمد حسنين   

 !.. النهاردة أول إبريل.. عليكم

 *** 

كادت .. قلكن الذي حدث بعد أيام أن كذبة الملك فارو        

 !.. أن تتحقق



 

ن إفقد تلقى الملك فاروق برقية مـن مصـر تقـول            

 قد أصـيب بذبحـة      يصاحب السمو الملكي األمير محمد عل     

 .. صدرية وأن حالته خطرة

 .. وهنا فقط

 .. عادت االبتسامة إلى وجه الملكة نازلي

 كانت مفتوحـة لمـا      ءب السما اأبو: وقالت لمن حولها   -

 !..  ما ينزلش األرضأنا دعائي.. عليه.. دعيت

 .. وانتهت هذه القصة

 .. لكن الرحلة لم تكن قد انتهت بعد

 ... وكان فيها المزيد من القصص

 *** 

 . قصص الغرام

 .. غرام نازلي بأحمد حسنين

صافيناز ذو الفقار   .. غرام الملك فاروق بالفتاة الحسناء    

 . كريمة زينب ذو الفقار

السـيدة  «تها  بصـف .. التي كانت مسافرة مـع ابنتهـا      

 !... لجاللة الملكة» المرافقة



 

 

 

 

 

 

 الفصل اخلامس
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ومـن  .. ظل أمين فهيم سكرتير للملك فاروق لسنوات      

وقـد  . خالل موقعه عرف الكثير عن أسرار األسرة المالكة       

 : كتب فيما بعد يقول

كان من  بل  .. لم يكن الغرام بين نازلي وحسنين متبادالً      

وهذا ما شهد به الكثيـرون مـن أصـدقاء          .. جانبها وحدها 

 . حسنين

وعلى رأسهم الفريق محمد حيدر الذي كـان موضـع          

 . ثقته وسره

 !وكان يالزمه كظله

 في حادث السيارة    – فيما بعد    –وعندما أصيب فاروق    

المعروف على الطريق إلى اإلسماعيلية نقل إلـى مستشـفي          

  .يز في قلب الصحراء بالقصاصينميدان صغير أقامه اإلنجل

 . حيث كانت الحرب العالمية الثانية ال تزال على أشدها

 . وكنت الموظف الوحيد من الديوان المالكي

      ا التـي   والذي الزم فاروق طوال االثنين وعشرين يوم

 . قضاها بالمستشفي

 .. وذات مساء



 

كنت أجلس على باب المستشفى مـع الفريـق محمـد         

ة أحمد حسنين من القاهرة وكانت نازلي قد        حيدر ننتظر عود  

 . انصرفت لتوها بعد زيارة ابنها

وما كادت سيارته تتحرك، حتى نظر إليها حيدر نظرة         

 . زدراءاكلها حقد و

 : والتفت لي وقال -

 !إنه مظلوم.. مسكين حسنين

 : ثم استطرد قائالً -

تالحقه في  . إن هذه المرأة هي التي ترتمي على قدميه       

 . كل مكان

 : قلت له

ا غير ذلكلكن للناس رأي . 

 : فقال الفريق حيدر -

لقد أقسم لي حسنين أنه إنما يتظاهر بمبادلتها حبها منذ          

رتماء في أحضان أولئك الذئاب الملتفـين       رآها على وشك اال   

 . من حولها



 

ن أنها الطريق الـذي سـيحقق لهـم مـأربهم           يمتوهم

يخون ذكرى  وأكد لي حسنين أنه ما كان ل      . السياسية وغيرها 

 . الملك فؤاد ولي نعمته

 : وأضاف الفريق حيدر -

ومع ذلك فإن الملكة نازلي وهـي اآلن فـي خريـف            

 . عمرها ليست هي المرأة التي تستهوي حسنين

ا وقد عهدته ال يستسلم حتى إلغراء من يصغرنها سـنً         

 !ويفقنها جماالً

 *** 

.. كانت نازلي تبدو أمام النـاس وكأنهـا تلعـب دور          

 !  الطروباألرملة

 ملكة لعوب؟ .. فهل كانت بالفعل

 مرأة؟ ا للشر حين يتجسد في ثوب وهل كانت مثاالً

 . ضحية. .البعض يرى أنها

 . ومن هؤالء الكاتب الصحفي صبري أبو المجد

. ة وناسـها وأحـداثها    رالذي حاول أن يؤرخ لهذه الفت     

 : وكتب يقول



 

 أشعر بأن نازلي عبد الرحيم صبري خالل تلك الفترة        

 . التي بدأت بزواجها من أحمد فؤاد وانتهت بوفاته

 . كانت تمثل ضحية من ضحايا الملك فؤاد

كـان  . فهي لم تكن أكثر من فتاة من بنـات الشـعب          

 .  عليهاجمالها وباالً

وجدت نفسها فجأة وبدون أية مقدمات تساق إلى البالط         

 – كما يقول بعض من عرفوهـا وقتئـذ          –السلطاني، ولعلها   

مني أن تزف إلى الشاب الذي كانت تحبه وكما هـو           كانت تت 

الذي لم يكن في    .  من أن تزف إلى السلطان فؤاد      بدالً. يحبها

 . مصر من يحبه

لقبوله السلطنة من يد ممثل االحتالل البريطـاني فـي          

 . مصر

 *** 

 .. ومثل كثيرين غيره

يحاول الكاتب صبري أبو المجد التدليل علـى وجهـة        

كانـت الملكـة    . لى حديث صحفي شهير   نظره هذه بالعودة إ   

 قد أدلت بـه إلـى الصـحفية والمؤلفـة           ١٩٢٢نازلي عام   

 . »جريس هوستون«األمريكية 



 

 . ولقد آثار هذا الحديث الصحفي ضجة كبيرة ومدوية

 : كتبت الصحفية األمريكية في مقدمة حديثها تقول

. قرأت في طفولتي قصة العصفور والقفـص الـذهبي        

إال حينما قابلت   . ا في قفص من ذهب    ا حقً ر عصفور ألكني لم   

 . الملكة نازلي، ملكة مصر الجميلة

مصـدوعة الـرأس    « وبعدها آمنت بالمثل الذي يقول      

 ! التي تحمل تاجا

وبدأت جريس هوستون تروي كيـف قابلـت الملكـة          

 : نازلي وكيف تم الترتيب لهذا اللقاء فقالت

 إلـى   لقد تفضلت جاللتها فأذنت لي بأن أختلس نظرة       

وإلى العزلة الوثيرة التي تحيـا      . السجن الفخم الذي تقبع فيه    

 . فيها في قصر عابدين

فهو أفخم قصر رأيته    . أو على األصح مقاطعة عابدين    

ولقد خرجت من عند الملكة نازلي وأنا أؤمن بأن         . في حياتي 

 . هذه الملكة الصريحة سيدة ذات روح متحررة

 تحطم القيود التي    وأنها ستنتهز أول فرصة سانحة لكي     

وتهرب من السجن الشامخ الذي     . تضعها التقاليد حول عنقها   

 ! تعيش فيه



 

لقد نشأت نازلي وعاشت حتى زواجها في بيئة مصرية         

 .. متحررة

وكانت أمها مـن صـديقات صـفية هـانم زغلـول            

الحميمات، التي كانت من مؤيدات حركـة المـرأة الجديـدة           

 . وزعيمتها

نفضـت  . الوطنيات في مصـر   ولكنها ككل الزعيمات    

 . يدها من نازلي وأمها بعد زواج نازلي

. ألنها كانت تؤمن بأن الملك فؤاد صنيعة البريطـانيين        

 ! وأنه ال يحب المصريين

ولم تفقد الملكة نازلي أملهـا فـي أن تحصـل علـى             

 .. حريتها

ا بالحرية  نها ال تريد أن تكون أقل استمتاع      إوقالت لي   

ولكنهـا  . فهي في مثل سـنها    . رة فوقية بنة زوجها األمي  امن  

 . تتمتع بحرية واسعة وتسافر إلى أوروبا كل عام

ذلك في الوقت الـذي     . وتحضر الحفالت سافرة الوجه   

ا إال أقاربها وبعض صديقاتهاال تقابل الملكة نازلي فيه أحد . 

وأقصى رحلة يسمح لها بها هي الرحلة مـن قصـر           

 . لتين في اإلسكندريةعابدين في القاهرة إلى قصر رأس ا



 

 : وقالت لي الملكة نازلي في اإلسكندرية

وال أحبها.. اأنها مدينة رطبة جد ! 

ولقد قيل لي في السراي عندما طلبت مقابلـة الملكـة           

 . نازلي أن جاللتها تتمتع بحرية تامة وتستقبل من تريد

 مـن   جلكن إحدى صديقاتها أكدت لي أنهـا ال تخـر         

 .  تقابل إال عدد معين من السيداتا وأنها الالسراي مطلقً

الء يدرجن في كشف تعده     ؤسيدات ليس آنسات وأن ه    

 »مدام قطاوي باشا«كبيرة الوصيفات 

وتعرضه على الملك الذي يشطب منه كما يشـاء ثـم           

 !يعيده إليها

 . ولقد تحققت بنفسي من هذا كله

بل ووجدت أن مقابلة الملكة نازلي أصعب بكثير مـن          

 . ة أخرىمقابلة أي ملك

وجدت أنني لن أصل إليها إال بالطريقة التي يصل بها          

 !. الواسطة.. اإلنسان إلى أي شيء

 *** 

 : ثم تروي الصحفية األمريكية القصة بالتفاصيل وتقول



 

زوجة القائـد العـام     » ليدي كونجريف «توسطت لي   

 فـي   سـمي أوالً  ا أن أكتـب     يالبريطاني، وأخبرتني أن عل   

ا بعد ذلك، وذهبت مـع      حدد لي موعد  في» سجل التشريفات «

في سيارة يقودها سائق إنجليزي يجلـس       » ليدي كونجريف «

 . بجانبه خادم أسود في ثياب مزركشة

 . وصلنا قصر عابدين

 ا من البوابات الضخمة حتى وصلنا إلـى        واجتزنا عدد

جناح الملكة، ووجدنا على الباب عشرة حراس عمالقة فـي          

 . ح لحراسة المدخلثياب أنيقة ومدججين بالسال

 ! طويل وأغلقه على الفور» أغا«ثم فتح لنا الباب 

تتوسطها . ووجدنا أنفسنا في ردهة فاخرة إلى حد البذخ       

بتسامة رقيقة خالبـة    اتقدمت أوالهن ب  . ثالث سيدات جميالت  

ـ   . وقادتنا إلى منضدة من الرخام الفاخر      ا مـن   وقدمت لنا قلم

وعندما فعلنا ذلك،   . اتسمينا في سجل التشريف   االفضة لنكتب   

أن هذا هو كـل مـا علينـا أن          » ليدي كونجريف «قالت لي   

 ! نفعله

 ! ولم يتحدد الموعد إال بعد شهر



 

الـوزير  .. »هاويل«وبعد سعي متواصل من الدكتور      

 . ريكي المفوض في القاهرة

ومسـز  «وفي اليوم المحدد توجهت إلى القصـر أنـا          

 . لطقوس السابقةوبعد أن مررنا بكل األبواب وا» هاويل

بعد أن  . صعدنا السلم الضخم إلى غرفة استقبال الملكة      

اجتزنا في طريقنا بوابة أنيقة محالة بنقوش الذهب والفضـة،          

وات في ثياب مزركشة تبعث علـى       خثنان من األ  اوقف عليه   

 . الهبة واإلعجاب

ثم وجدنا أنفسنا في غرفة واسعة بها ما يقـرب مـن            

مـالهن وأنـاقتهن وسـحرهن      يبدين في ج  .. عشر وصيفات 

 ! كالحوريات

 .. ومن هذه الغرفة دخلنا غرفة أخرى

تبـدو  . في هذه الغرفة كانت سيدة واحدة مهيبة الطلعة       

 للجاذبيـة   مثـاالً . بشعرها البالتيني وثوبها الباريسي األنيق    

 . واألناقة والسحر الفرنسي

» جوزيف أصالن قطاوي باشـا    «كانت هذه هي مدام     

 التي أخذت في رقة ولباقة تفهمنـا طقـوس        كبيرة الوصيفات 

 . ومراسم مقابلة ملكة مصر



 

وبينما كانت تتحدث كنت أجري ببصري في الروعـة         

والفخامة والجو الخيالي المحيط بنا، وأتصور كيـف يغـرق          

ناسين حياة  . ملوك الشرق وملكاته أنفسهم في الترف والنعيم      

 . الشعوب

 .. »قطاوي«وسارت مدام 

وكانت جاللتها واقفة فـي     .. لى الملكة وسرنا وراءها إ  

. تحت صورة ضخمة لحماها الخديو إسماعيل     .. غرفة واسعة 

  ا من القطيفة الخضراء الغامقـة مـن صـنع          وقد ارتدت ثوب

باريس وغطت أصابعها بمجموعة مـن الخـواتم الماسـية          

وتدلى من أذنيها قرط تعلق به ماسـة فـي حجـم            . البراقة

 .  وفق الموضة الباريسيةاوكان شعرها مقصص. البندقة

ا على الطريقـة    ا كبير لكنها وضعت في مؤخرته مشطً    

. وشفتاها رقيقتين . اا ناعم وكان لون بشرتها أبيض   . األسبانية

وعيناها مكحلتين على الطريقة الشرقية التي تضـفي علـى          

اعيون المصريات سحر .! 

 *** 

 وبدت الملكة نازلي بسيطة جذابة كماسة نادرة من التي        

 ! بهاىكانت تتحل



 

ولم تكن عيني تقع على هذا الجمال الساحر الخـالب          

 . حتى أخذت

 : ولم أملك إال أن أقول -

لماذا يصر الملك   .. إنني أدرك اآلن يا صاحبة الجاللة     

 ! على أن يحجبك عن لقاء الناس والصحفيين

 . ضحكت جاللتها ضحكة عالية مرحة

 . ورفع ذلك على الفور الكلفة بيننا

 :  في أسلوب طبيعي رقيقوقالت

بـل  .. ولكن يجب أن تقولي هذه للملك     .. آه يا سيدتي  

ستطيع الخروج ومقابلة الناس فـي      أكدي له إنني    ؤيجب أن ت  

 ! اجد.. اغيور جد.. أمام فهو غيور

 .. يروضحكت بدو

 : وقلت لها -

 . ا في هذا سواءوعلى كل فإن الرجال جميع.. له حق

: بتسامة مرحة اى شفتيها   فاستطردت جاللتها تقول وعل   

وبهذه المناسبة أخبريني هل اخترع     .. لى هذا الحد  إليس  . .ال

 ا يرى فيه المتكلمون بعضهم؟ ا في أمريكا تليفونًحقً

 لكن لماذا؟ .. قلت ال أدري -



 

 .. استغرقت جاللتها في الضحك

 . ثم قالت

 وقال لي لقـد     .اا هموم جاءني الملك منذ بضعة أيام قلقً     

 . ا يرى فيه المتكلمون بعضهمأمريكا تليفونًخترعوا في ا

    وهذه المسألة تشغله إذ ال     .. اوأنه سيعمم في العالم قريب

 . يدري هل يسمح بإدخال مثل هذا التليفون في القصر

وأنـه  .. تصـوري .. أم يرفع التليفونات كلها من هنا     

 ! غيور إلى درجة ال تطاق.. غيور

 ! مولم يكن في حديث الملكة مرارة أو أل

 .. بل كانت مرحة

قبلـت  . حسناء في الثانية والعشـرين مـن عمرهـا        

وأصبحت تجد متعة في وجودها وسط أوالدهـا        .. مصيرها

 !وجواهرها ولكن

 : قلت لها -

ن إ ..يبدو سيدتي أنك ما زلت تجهلين تقاليـد الشـرق         

 . الفتاة عندنا تتحجب من سن الرابعة عشرة

 قبلها بأنها   وتخطر أول ما تخطر في الثامنة عشرة أو       

 . ستتزوج فالن



 

لقد قيل لي وأنـا فـي       .. وكل ما عليها هو أن تستعد     

ـ  . الثامنة عشرة من عمـري      أن أسـتعد ألتـزوج      يأن عل

 . السلطان

. ولما عرفت تعجبـوا   . وكان العريس يكبرني بسنوات   

 ل لي كيف ترفض بنت الشعب يد السلطان؟ يق

 .. ثم أخذت جاللتها تضحك وتضحك في صفاء

ا سبحت مع أفكاري أنا أتذكر ما أعرفه عن قصة          بينم

 . هذا الزواج

. وكيف قضت نازلي ثالثة أسابيع في البكاء والصراخ       

. نها ال تريد أن تفني شبابها مع رجل في سـن أبيهـا            إقائلة  

وأنها ال تريد أن تعيش إلى جوار رجل ال يحبه أحـد مـن              

 !رعاياه وكيف ظلت تقاوم حتى آخر لحظة

 وال صـخب كمـا هـي        واج بال احتفاالً  وهكذا يتم الز  

ـ     .. العادة .. ن مـن الرجـال    يولم يشهد سوى أسرة العروس

 . »مدام قطاوي«وسيدتين فقط إحداهما 

ا لم يفرح أو يخفق قلب أحد في مصـر لـزواج            وطبع

الذي كان يعيش في خوف دائم من شـعب         . الملك المتعجرف 

 ! بالده



 

 *** 

 . تقول الصحفية األمريكية

 إلى صورة حماها الخـديوي إسـماعيل        وأخذت أنظر 

وإلى زهريات الورد البديع المتناثرة في      .. المعلقة فوق رأسها  

هي . ونازلي كما عرفت مغرمة بالورد    .. كل ركن من الغرفة   

وتحب أن تكون كلها من لون واحد. اتغيره يومي . 

 .. وبعد لحظة الصمت

 : قلت لجاللتها -

  .أني أرى الحرية قادمة إلى نساء مصر

 : فردت على الفور

.. ولكنها قادمة بـبطء   .. إن الحرية قادمة ال شك فيها     

بنتـي  ا ى أن ال تلق   ساءما و  اهللا صباح  يوأدع.. وأنا فرحة بها  

وأن تستمتع بالحرية، فتستطيع أن     .. فوزية نفس مصير أمها   

 األمـر الـذي ال     .. ن تريد وتسافر وتذهب وتجيء    تتزوج م

 !أستطيعه أنا

 ..  نازلية على وجه الملكوسرت غمامة حزن

 . لكنها ما لبثت أن استعادت مرحها بسرعة

 : وقالت



 

 ! ال شك.. فوزية ستأخذ بثأري

 : سألت جاللتها -

فمـا  .. أظنك على علم بحركة المرأة الجديدة وكفاحها      

 . رأيك فيها

 : فقالت

  أنا شديدة اإلعجاب   .. ا مما يفعلن  ا شيئً إنني أعرف طبع

لكن فوزية  . ا من ثمار حركتهن   شيًئبهن، وإن كنت لن أجني      

 ! ستتمتع بها

 : سألت جاللتها -

 ! وما هواياتك المفضلة.. وكيف تقضين وقتك هنا

 : قالت

إحداهما أمارسها واألخرى ال أسـتطيع      .. لي هوايتان 

وقد . وأنت ال تتصورين كم أحب السفر     . تحقيقها وهي السفر  

ا أن يصحبني معه في أسفارهطلبت من الملك مرار.  

ال لشيء إال   .. ومع ذلك فليس عندي أمل في أن يوافق       

با مرة ثانيـة،    وأنا في شوق شديد لرؤية أور     . لغيرته الفظيعة 

 . إذا لم أسافر إليها منذ كنت في الثالثة عشرة من عمري



 

ألن . وهي أسرة كبيـرة   . لقد سافرت يومئذ مع أسرتي    

 ولذا لم أستطع أن أفهـم، أسـتمتع       . خوةإلي شقيقتان وعدة    

 . بالكثير مما رأيت

  فأنا لم أتعلم اإلنجليزية    . ا أجيد لغة أجنبية   ولم يكن أيض

ولكنني أتكلم الفرنسية بطالقة ولقـد      . إال في السادسة عشرة   

  ـ       فضالً.. اتعلمت اإليطالية أيض ا عن اللغـة العربيـة طبع !

 : واستطردت جاللتها تقول

. يكـا أمر. ا هو العالم الجديد   ولكن ما أريد أن أراه حقً     

 . اوأنا أحلم بزيارتها كثير. البد أنها بالد عظيمة

ال أسـافر إال    . فأنا ال أحب أن أظل هنا طوال الوقت       

أنـا أفضـل    . المدينة الرطبة التي ال أحبها    . إلى اإلسكندرية 

 ! ا جدورغي.. أوروبا ولكن الملك غيور

 .. وسكتت برهة

 : ثم قالت

 ! إن هذا حمق وغباء فظيع

 .  دفة الحديث إلى موضوع آخروأردت أن أدير

 : فسألتها -

 وما هي الهواية الثانية؟ 



 

 : أجابت

وإن كان مـن الصـعب أن       . اأنا أقرأ كثير  .. القراءة

 !أحصل عن كتاب جيد

 : سألتها -

 هل أبعث لها بكتاب أمريكي جديد عن المرأة؟ 

 : قالت

إنني أجد صعوبة بالذات في الحصـول علـى كتـاب           

بني ان سعيدة ومسرورة أن أقرأه مع       لذا سأكو . إنجليزي جيد 

هل تصدقيني أنه بدأ يتعلم اإلنجليزية ويتكلمها اآلن        ... فاروق

 وعمره ال يزيد عن سنتين؟ 

ذكي بشكل يجعلني أخاف عليه أن ينقلـب        .. إنه ذكي 

 ! ذكاؤه إلى الضد

 .. ولما سألتها عن الطريقة الذي أبعث إليها بها الكتاب

 : قالت

ليمر على رقابة الملك    .. اطاوي طبع رسليه إلى مدام ق   أ

 ! قبل أن يصل إلى يدي

 .. ودخل الخدم يحملون القهوة والفطائر



 

إشارة بنهايـة   . وحين انتهينا من تناولهما وقفت الملكة     

 ! الزيارة

 . ووقفنا وسلمنا مودعين

وتركت نازلي ملكة مصر الجميلة كما التقيـت بهـا،          

 ! ماعيلسالخديو إمحوطة باألزهار النادرة، تحرسها روح 

 .. وفي آخر الردهة

وكانـت ال تـزال     . استدرت مرة أخرى ألنظر إليهـا     

 . واقفة

الجميلـة ذات الماسـة     » البيضـة «لوحت لها بيـدها     

 .. البراقة

 .. إنها هي األخرى ماسة نادرة في صندوق فاخر

 !مظلم.. لكنه صندوق معتم

 *** 

 .. هكذا كانت حبيسة القصر الذهبي تحلم بالسفر

و طوال زواجها من الملك فؤاد لـم تسـافر إال مـرة        

وكانت الحراسة المفروضة عليها ال تمكنهـا       . واحدة للعالج 

الالتي كن يقمن في فرنسا ذلك الوقت       . من استقبال صديقاتها  

 . للعالج



 

 .. ثم كانت رحلة سويسرا الملكية مع ابنها فاروق

 . هي أول رحلة لها بعد وفاة الملك فؤاد

 .. تح باب القفص الذهبيبعد أن انف

 . »الفضائح الملكية«فكان ما كان في رحلة 

 . والتي سجل أمير الصحافة محمد التابعي فيما بعد

 ! باقي فصولها المثيرة
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كان محمد التابعي أمير الصحافة يرى أن أحمـد حسـنين ال         

 البوابة التـي مـن خاللهـا        لكنه يراها .. يحب الملكة نازلي  

 ! يستطيع أن يسيطر على الملك فاروق

ا بأن أحمد حسـنين    وقد ظل التابعي طوال الوقت مؤمنً     

 .واحد من أخطر رجال السياسة وأكثرهم دهاء

بـين الساسـة    «ر  ي الشـه  هوقد سجل التابعي في كتاب    

الكثير من التفاصيل حول ما كان يدور بين الملكة         » السياسة

ألوروبا، التي  » الرحلة الملكية «خالل  .  حسنين نازلي وأحمد 

اأعدت قبل تولي فاروق العرش رسمي . 

وكان التابعي قد سافر مع البعثة الملكية مـن القـاهرة      

 . إلى سويسرا

سـان  «لكن بعد أيام قضتها األسرة الملكية في بلـدة          

ذهب إلى الملـك فـاروق      . التي كان الجليد يغطيها   » مورتيز

ليقوم بتغطية صـحفية  » مونتريه«السفر إلى   ليستأذن منه في    

 . متيازات األجنبية والذي كان سيعقد هناكلمؤتمر إلغاء اال

 . وأعطى الملك فاروق محمد التابعي اإلذن بالسفر

وسافر محمد التابعي إلى مونتريه حيث مكـث هنـاك          

 . عشرة أيام



 

سمع التابعي ألول مرة اإلشاعة التي تتحـدث        . وهناك

 ! ن الملك فاروق وصافيناز ذو الفقارعن قصة حب بي

 *** 

خرجنا ذات مساء أنا والـدكتور أحمـد        : قال التابعي 

وكالهما عضو في وفـد مصـر       .  دوماني بك  جماهر وجور 

بمؤتمر إلغاء االمتيازات األجنبية، خرجنـا نتمشـى علـى          

 . ضفاف بحيرة ليمان

صحيح جاللة الملك راح يتجوز     . وسألني أحمد ماهر   •

 ناز؟اآلنسة صافي

ودهشت وعجبت من أين جاءت هذه اإلشاعة، فقد كان         

في كل يوم فيه الملك فاروق       قد مضى على شهر كامل أرى     

وكان فاروق  . اواآلنسة صافيناز ذو الفقار دون أن أالحظ شيئً       

وكان أفراد  .. يعاملها كما يعامل شقيقاته األميرات الصغيرات     

 فكنـا   .ن كلفة الحاشية وأنا معهم نعاملها بأدب جم ولكن بدو       

 .  نبتسم إذا لقيناها ونحييهامثالً

 . بونجور مدموزيل -

 ! »فافيت«بونجور : أو -

 . هو تدليع صافيناز» فافيت«ألن 



 

 . وكانت هي ترد التحية بأدب واحتشام

 . كسالنسأبونجور : وتقول •

 ! بونجور يا أستاذ: أو •

أن هناك  .  أنا على األقل   يولم يخطر ببال أحدنا، أو بال     

هـي ملكـة    » فافيت«ا بين فاروق وصافيناز، أو أن       ا م شيًئ

 . مصر القادمة

 وسألت الدكتور أحمد ماهر من أين سمع هذا الخبر؟ 

فضحك وظن أنني عرفت هذا السر بحكـم مالزمتـي         

كتم سـر الملـك     أوأنني أري من واجبي أن      . لحاشية الملك 

 . وصافيناز

! سمعناها في مصر  .. طيب ما تعملش عبيط   : وقال -

تفسير الوحيد عندي هو أن حسين صبري       وكان ال 

خال الملك والسيدة زوجته هما اللذان أذاعا السـر         

 ! في مصر

 *** 

قد انتقلت من سان مـورتيرز      » الرحلة الملكية «كانت  

 . »برن«إلى 



 

إال أنه  » زيورخ«ورغم أن التابعي عاد ليلحق بهم في        

فور عودته عرف من بعض أفراد الحاشية أن إشاعة فاروق          

 ! يناز لم تكن دخانا بدون ناروصاف

وسمع أن فاروق دعا صافيناز في إحـدى األمسـيات          

 . الساهرة

ا قد انتهينا إلى تقرير أمـرين       وكنا جميع : يقول التابعي 

أو حقيقتين وهما فاروق يحب صافيناز، ونازلي تحب حسنين         

 هل كان يحب نازلي؟ .. لكن حسنين

األثر الـذي   ف. ال أعتقد وال أحد غيري كان يعتقد هذا       

أنطبع في نفوسنا يومئذ أن نازلي هـي التـي تجـري وراء             

 ! »تقيل«ن حسنين إ. حسنين

ولعله كان يتعهد أن يثير غيرتها عليـه فـي بعـض            

فقد الحظت أن حسنين كان يحرص على التـودد         ! الظروف

نسة جميلة يلقاها في    آمع كل سيدة أو     ... والتطرف والتحدث 

ويطلب منا أن نقدمه    ! ة موجودة إذا كانت الملك  . قاعة الفندق 

 . فيدعهن للرقص أو تناول الشراب. إليها

 . كل هذا إذا كانت الملكة نازلي موجودة



 

وتظل جاللتها ترى وتسجل وتنقـر بأصـابعها علـى          

 ! المائدة أو على ذراعي المقعد بغضب وعصبية

أما إذا لم تكن نازلي موجودة، فإن حسنين يكون قليـل           

ولم يكن يتحرك لـدخول أيـة       . اآلنساتكتراث بالسيدات   اال

 ! مهما كان جمالها يبهر اإلبصار أو يلفت األنظار. جميلة

أن قام حسـنين    » سان مورتيز «حدث مرة ونحن في     

» جـوي جيبـل   «يراقص فتاة ألمانية كنت أعرفها واسـمها        

 . وكانت من أبطال التنس في ألمانيا

 . كانت طويلة القامة هيفاء العود

 . اا بارعا رشيقًقصوكان حسنين را

 . ثنينوطال رقص اال

 . ةوانتفضت الملكة نازلي واقف

 ! حسنين: ونادت بصوت ينم عن الغضب •

أرمي حسنين على الفور ذراعه التي كانـت تطـوق          

 . خصر الفتاة

 . أسرع إلى الملكة

 فندم ماجستيه؟ أ: قال لها -

 .. أي أفندم يا صاحبة الجاللة



 

وراءهـا  و الرقص   وخرجت صاحبة الجاللة من قاعة    

 ! أحمد حسنين

 ! تبادلنا لنظرات

أما فاروق فكان ساعتها يرقص مع شهيرة هانم زوجة         

 . اولعله لم يالحظ شيًئ.. خاله حسين باشا صبري

وأكبر ظني أن فاروق لم يكن يومئذ يخامره أي شـك           

 ! أو في حقيقة عالقتها بأحمد حسنين.. في سلوك أمه

 . ه يحسن الظن بأم– يومها –كان 

 !أحمد حسنين.. ويحسن الظن برائده

 *** 

 ! إلى باريس» الرحلة الملكية«وتنتقل 

 . وكانت الملكة نازلي تحلم منذ سنوات طويلة بباريس

 ! وسافر معهم أمير الصحافة بالطبع

وظل يضع عينيه على كل صغيرة وكبيرة قد تحـدث          

 ! بين أحمد حسنين والملكة نازلي

 ! ن ممثل بارعوكان التابعي يرى أن حسني

ا بأن كل إشارة أو خطوة أو كلمة        ا جازم عتقاداويعتقد  

كانـت موزونـة بالـدرهم      . أو نظرة تصدر عن حسـنين     



 

ـ اا  وأن حسنين ال يفعل شيئً    .. والمثقال لوجـه  «أو  .. اعتباطً

 ! »اهللا

وكان عند التابعي تفسير وحيد للعالقة بـين حسـنين          

 . ونازلي

مـر  أهذا  ..  نازلي لم يكن حسنين يحب   : قال التابعي  •

. ا منه عند الذين يعرفون أحمد حسـنين       كان مفروغً 

  من هنـا كـان     . ا على أن تحبه هي    لكنه كان حريص

 لماذا؟ . يعتمد أن يثير غيرتها

 بينما هو ال يحبها؟ .. لماذا يحملها على أن تحبه

ا قالوا إن   قديم. ويسيطر عليها .. لكي يخضعها إلرادته  

 ! ين هو الذي يحب أقل من صاحبهثنااألقوى بين كل محبين 

يسهل عليه أن يسيطر مـن      .. الذي يسيطر على نازلي   

 ! ورائها على فاروق

 *** 

 ! كانت نازلي في تلك األيام أشبه بالنمرة الشرسة

 ! ال بد من ترويض النمرة.. وكما قال شكسبير

رغم أن أحمد حسنين كان يعامل الملكة أمـام النـاس           

ويتصرف معها  .. لصاحبة الجاللة معاملة الموظف المرءوس    



 

لكنه في بعض األحيان كانت تبدو      . بكل أدب واحترام وطاعة   

وأن كلمته  .. تؤكد أنه الطرف األقوى   .. منه إشارة أو عبارة   

 ! هي التي يجب أن تنفذ فوق كلمة نازلي

كان محمد التابعي قد دخل حجرة أحمد حسـنين فـي           

 . الفندق الذي قاموا فيه في باريس

ا في فراشه يتنـاول قهـوة       نين يجلس مسترخي  كان حس 

وجلس التابعي على مقعد جانب الفـراش يتحـدث         . الصباح

 . معه

 . وفجأة دق جرس التليفون

عتـدل فـي فراشـه      ا.. وتناول أحمد حسنين السماعة   

ا عندما وجد أن المتحدث على الناحية األخرى كـان صـوتً          

انسائي .. 

 . كانت هي الملكة نازلي

وقال إنها تريد أن تذهب مـع       .. اسموعوكان صوتها م  

ـ   » البنات«األميرات الصغيرات وكانت تسميهن       ىإلـى مله

 . »لون بارك«

 !»ماجستيه«مستحيل : فقال لها حسنين •



 

والبـد أن المالهـي     .. وأوضح لها أن اليوم هو األحد     

فكيف . ستكون مزدحمة بمختلف الطبقات وكل من هب ودب       

  يوم كهذا؟ تذهب ملكة مصر وشقيقات الملك في

يظهـر أنـك عجـزت      : ضحكت نازلي وقالت له    -

 ! خالص يا حسنين

 . وأصرت على الذهاب

 . لكن حسنين بدوره أصر على الرفض

 . في النهاية خضعت الملكة نازلي لكلمة أحمد حسنين

 ! ولم تذهب مع بناتها إلى المالهي

لقد كانت مناسبة ليقول حسـنين لملكـة        : قال التابعي  •

رغمها على أن تخضع وتقول لـه       وأن ي » ال«مصر  

 ! وكل هذا كان من باب الترويض.. »نعم«

 *** 

ا على نازليلكن أحمد حسنين لم يكن يعترض دائم ! 

ا لمشاهدة كل   وتحدث شوقً .. كانت هي مهووسة ببارس   

ا كانت تضيق باعتراضات أحمد     وأحيانً. ما في عاصمة النور   

إذا رآها ثائرة   ومن ناحيته كان حسنين     .. حسنين وتثور عليها  



 

حتى إذا تعبت هي عاد     .. سوف تنفجر، كان يرخي لها الزمام     

 . ليضع الزمان في قبضة يده القوية

 *** 

يؤكد التابعي أنه رأي حسنين يصحب نازلي إلى أماكن         

وكان يسحبها إلـى    » بارك مالهي لونا «في باريس أشر من     

فـي أحيـاء موغـارتر      . سهرات في حانات وصناديق الليل    

 ! ارناسومونب

نهما ذهبا في هذا الحي إلـى ملهـى ليلـي اسـمه             إو

ترقص فيه فتايات عاريـات     . وهو أشبه بماخور  » سفنكس«

إال من رقة التوت.. االجسد تمام ! 

.. الشاب فـاروق  » رائد الملك «هل كان أحمد حسنين     

يخطط لكي يكون رئيس ديوان الملك فـاروق بعـد عودتـه           

ا في مصر؟ لتولي العرش رسمي 

 . د محمد التابعي ذلكيؤك

ويدلل على ذلك بقصة لقاء سياسي بين حسنين ومكرم         

ويروي القصة بالتفصيل   . عبيد الرجل الثاني في حزب الوفد     

 : فيقول



 

ونحن في باريس وصلها وفد مصر في مؤتمر إلغـاء          

 وقد نجح في مهمتـه فـي       » مونتريه«ا من   االمتيازات عائد

 إلغاء امتيازاتهـا فـي      وافقت الدولة األجنبية على   . المؤتمر

مصر والتنازل عن جميع حقوقها لسلطات القضاء المصري،        

ومـن بـين    . وكان مصطفى باشا النحاس رئيس وفد مصر      

 . أعضائه مكرم باشا عبيد والدكتور أحمد ماهر

ونزل النحاس باشا والسيدة قرينته فـي جنـاح كبيـر           

بفندق جورج الخامس، ونزل معه في نفس الفندق مكرم عبيد          

ا مع مكـرم    وطلب مني حسنين أن أدبر له اجتماع      : وقرينته

 . وكلمته فوافق ورحب. عبيد

 ما تعرفش عايز يقابلني ليه؟ : لكنه سألني -

لكن لعله يريد أن يقول ما سبق أن        .. ال أعرف : قلت •

  وأن .. وهو أن الملك فؤاد قد مـات      .. اقاله لي كثير

 من حسن السياسة أن يدفن الوفد خصومته القديمـة        

 وشكوكه من القصـر     ه مخاوف ىأن ينس . للملك فؤاد 

 . ألن العهد قد تغير. ورجال القصر

البـافيون  «حد األيام في مقهى     أالتقى االثنان بعد ظهر     

 . في شارع الشانزلزيه» ده روز



 

 . وصح ما توقعته

وكيف أنـه وطنـي     . وبدأ حسنين الحديث عن فاروق    

 ولكل ما   ومؤمن بحقوق بالده وحقوق شعبه، ويتحمس لمصر      

هو مصري، وطلب حسنين من الوفد في شخص مكرم عبيد          

وأن يبدأ مع   . أن ينسى الماضي وما كان فيه من الخصومات       

    الملك والقصر ورجال القصر عهد يقوم على التعاون   . اا جديد

وما للملـك   . حترام ما للشعب من حقوق    او. في خدمة مصر  

 ! من حقوق

 وأجـدى مـن     وقال حسنين أنه يعتقد أن ال شيء أهم       

 . الصراحة

 ال يفهـم فـي     . ا ليس من رجال السياسة    وأنه شخصي

لكنه رغـم   . بل ال يريد أن يفهم فيها أو يشتغل بها        . السياسة

ـ    – ال قدر اهللا     –ذلك يقول له إنه إذا قدر اهللا         ا  أن يشتغل يوم

فإنه سوف يجعل الصراحة مبدأه الـذي ال يحيـد          . بالسياسة

جال الوفد، ومن مكـرم باشـا       عنه، ولهذا فإنه يرجو من ر     

أن يصارحوا القصر ورجال القصر ورجال الملـك        . بالذات

ا بما يريدون وما يقترحون وبأية مالحظات لهمدائم . 



 

ـ        : وقال حسنين  ا يعد من جانبه بأنه سوف يكـون دائم

وسوف يعمل من جانبـه علـى       . معهم في منتهى الصراحة   

تسـوية  ويحرص على   . تحاشي كل سبب من أسباب الخالف     

على أساس احترام حقـوق الشـعب       . كل مشكلة وكل نزاع   

 . وحقوق الملك كما حددها الدستور

 . مكل حسنين يتكل

    ا لشأن نفسه   . اوكان يفرد يديه أمامه تواضعاستصغار

 . وشأن منصبه

لي إني كما قلت ال أشتغل بالسياسة، ال أفهم         : ثم قال  •

 كما أن منصبي في القصر ليس من المناصـب        . فيها

 ! السياسية والحمد هللا

 . ورد عليه مكرم باشا عبيد

ومن قبل  . فقال إن الوفد دفن الماضي ونسى خصوماته      

ن النحاس باشا في آخر مقابلة له مع الملك         أوفاة الملك فؤاد    

. خالص الوفد للعرش  إأكد له   . فؤاد وهو على فراش الموت    

أن وأن الملك فؤاد رد على النحاس باشا بأنه تأكد اآلن مـن             

 . النحاس هو أخلص رجل له في مصر



 

ع أعضاء الوفـد    يقال مكرم عبيد إن النحاس باشا وجم      

   صـون  لوأنهم يخ . ا على يديه  يحبون الملك ويستبشرون خير

من .  الكريم هخالصهم لشخص إليس أدل على    . خالصكل اإل 

زارة وهي وفدية رفضت االقتراح الـذي تقـدم بـه           وأن ال 

برفع سن الرشد   .  الوصاية رئيس لجنة » البرنس محمد علي  «

وعودة الملك فاروق إلى انجلترا     .  سنة ٢٥ إلى   ١٨للملك من   

 . ليستأنف دراسته إلى أن يبلغ سن الخامسة والعشرين

 . وانصرف الرجالن وهما يبتسمان

وكل منهما يذكر لصاحبه أن كل شيء يسير بـإذن اهللا     

 ! على ما يرام

 . ومضى أحمد حسنين إلى طريقه

 . كرم عبيدوبقيت مع م

 . وأطلق مكرم ضحكته التهكمية التقليدية القصيرة

. حسنين عايز يفهمني إنه عبيط خالص     .. وقال إيه  -

ا في السياسةوال يعرفش حاجة أبد ! 

 . قال له جائز •

 كني غرضه إيه؟ لسألني  -



 

اللي فهمته من كالمه أنه خايف مـنكم علـى          : قلت •

 . مالملك فاروق، ويريد أن يطمئن على حسن نواياك

طيب، وإيه حكاية التعاون دي     : سألني مكرم عبيد   -

 بيننا وبينه؟ 

ولم ال؟ إنه اآلن رائد الملك وأقرب رجـال         : قلت له  •

 . القصر إليه، بل هو صاحب النفوذ األول في القصر

 . ضحك مكرم عبيد مرة أخرى

والملكـة  : قال وهو يضغط على ذراعـي بيـده        -

 هيه؟ .. نازلي

وحسنين باشـا كمـا     .. فةوالحكاية معرو .. نعم: قلت •

 ! قلت معاليك صاحب النفوذ األول عند الملكة نازلي

حسـنين يمهـد السـبيل      : ويذكر التابعي في أوراقـه    

وهو المنصب الـذي    . للحصول على منصب رئيس الديوان    

 ا منذ استقالة أحمد باشا زيدان في حياة الملك فؤاد          بقى شاغر

 سكرتير الوفد   قناع مكرم عبيد  إوكان يمهد السبيل عن طريق      

عنـد    تـرد   ال والرجل األول في الوفد وصاحب الكلمة التي      

عن طريق  . رئيس الوفد مصطفى النحاس كما يعرف الجميع      

نه إ و . ال يفهم في السياسة    – حسنين   –قناع مكرم عبيد بأنه     إ



 

رجل مسالم حريص على حسن العالقات بين حكومة األغلبية         

راح بخصـوماته   والقصر، وأن عهد الملك فؤاد قد مضى و       

 – شيء آخر، ورجاله     يدومؤامراته ودسائسه، وأن العهد الجد    

ا أكثر مـن     رجال آخرون ال يتمنون شيئً     –الذين في القصر    

والمحافظة على حق الملك التي كفلها      .  حقوق الشعب  ماحترا

 . الدستور وال شيء أخر

ن ويطالبون به منـذ زمـن   ووهذا ما كان يتمناه الوفدي   

 ! ا حسنين يعرض عليهم خدماتههذا هو ذ. طويل

 ! الذي ال يفهم في السياسة» العبيط«حسنين 

ويمكن الوثوق به   . إنه إذن رجل مأمون ال يخشى شره      

 . طمئنانواال

 فـي   – كما حرص على أن يقـول لمكـرم          –ولكنه  

منصب من المناصب السياسية، التي تجيـز لـه االشـتغال           

 !  السياسيةبالسياسة، أو التدخل في الشئون أو المشاكل

 .. فهم إذن يا مكرم باشاأ

وهو كفيل  .. ضعوا حسنين في منصب سياسي بالقصر     

بالعمل على احترام الدستور، واحتـرام حقـوق البرلمـان          



 

واحترام حقوق الملك التـي رسـمها       . والحكومة الدستورية 

 . الدستور

 .. في كلمة واحدة

سوف يضمن لكم أحمـد حسـنين سياسـة التعـاون           

وحسنين قادر  !  تتمنوها منذ زمن   مح التي كنت  المخلص الصري 

 . على الوفاء بوعده

 صاحب  – كما ال بد أنكم سمعتم يا زعماء الوفد          –ألنه  

وعند الملكة نازلي، وهي بـدورها      . النفوذ األول عند فاروق   

 .  عند ابنها فاروق– يومئذ –صاحبة النفوذ األولى 

 *** 

 : يذكر التابعي

 .  حسنينركان هذا هو تقدي

 أو  .وال شك أنه تقدير مقبول عند الساسة المسـالمين        

ا بقوتهم أو حقوقهم التي ينص       ال يعتمدون كثير   نالزعماء الذي 

 . عليها الدستور

غرض حسنين  .  ومكرم باشا بالذات   –ويوم فهم الوفد    

رفض . هو أنه يرشح نفسه لمنصب رئيس ديوان جاللة الملك        



 

ـ         نين لـم يـدرس     الوفد أن يزكي هذا الترشيح بحجة أن حس

 ! ورئيس الديوان يجب أن يكون من رجال القانون. القانون

 ..وحجة أخرى

هو باعترافه  . وهي أن حسنين ليس من رجال السياسة      

ورئيس الديوان يجـب أن يكـون مـن         . ال يفهم في السياسة   

 ! رجال السياسة

 .. ومع ذلك

       فإنه إذا كانت مصر قد أنجبت سياسـي  ا مـن   ا واحـد

فإن .. سماعيل صدقي إ ثروت و  قبعد عبد الخال  الطراز األول   

 ! هذا السياسي هو أحمد حسنين

  ا على أن يقول لكل من يلقاه أنه ال         لكن حسنين حريص

 . وال يريد أن يفهم فيها، أو يشتغل بها. يفهم في السياسة

 .. كل ذلك

ولكـي يحمـل الساسـة      .. من باب التمويه والتضليل   

 ! ا وال يحسبوا له حساب..على أن يطمئنوا إليه. والزعماء

وكان يسر كثيراا ويفرك يديه فرح . 

يقول عنـه   . ا من الزعماء أو الساسة    إذا سمع أن فالنً   

 ! »عبيط«إنه 
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حدثت أول أزمة سياسية بين حـزب الوفـد والملـك           

ب حفلـة   بسب.. اقبل أن يتولى الملك العرش رسمي     .. فاروق

 ! توليه العرش

من باريس إلى   » الرحلة الملكية «كان قد تقرر أن تتجه      

 . لندن

وفي نفس الوقت تقرر أن يسافر وفد مصر في مؤتمر          

لحضـور اجتمـاع    . لغاء االمتيازات األجنبية إلى سويسرا    إ

وبهذه المناسبة تحدد موعد للنحاس باشا والوفد       . عصبة األمم 

 .  قبل سفرهم إلى جنيفالمصري لمقابلة الملك فاروق

 . وفي الموعد المحدد

 بالفندق مع كبار    هوقف الملك فاروق في صالون جناح     

رجال الحاشية الستقبال مصطفى النحاس باشا لكن النحـاس         

 ! وكانت هذه عادته.. تأخر حوالي ربع ساعة

 . أخذ الملك فاروق يظهر ضيقه وتأففه

 وقال لقد قرأت مرة أن دقـة المواعيـد مـن آداب            •

ر على المواعيد يعد    يوأريد أن أقرأ أن التأخ    . الملوك

 !قلة أدب من رؤساء الوزارات



 

ا حضر مصطفى النحاس باشا ومكـرم عبيـد         وأخير

 .. وبقية الوفد المصري

 .. ودخلوا لمقابلة الملك فاروق

وخرج النحاس باشا من مقابلة الملك مـتجهم الوجـه          

 ! مقطب الحاجبين

 *** 

حمد التابعي أن الملك فـاروق      وروى النحاس باشا لم   

حدثه عن حفالت توليه العرش التي ستقام بعد عودتـه إلـى            

مصر، أنه يريد أن تقام له حفلة في قلعة محمد علـي يقلـده              

وإن ! فيها فضيلة شيخ األزهر سيف جده محمد علـي باشـا          

يرتدي األمراء في هذه الحفلة مالبس األمراء أيـام محمـد           

 . علي

ا أن الدستور المصري ينص     ستنكروقال النحاس باشا م   

يقسم اليمـين   . على أن الملك قبل أن يتولى سلطاته ويباشرها       

الدستورية أمام الهيئة المشتركة من أعضاء مجلس الشـيوخ         

 . النواب

أنا مش فاهم شيخ األزهر     : وقال النحاس باشا للتابعي    •

 ! ومال مباشرة الملك لسلطاته الدستورية.. ماله



 

يد من محمد التابعي أن يحل هـذه        وهنا طلب مكرم عب   

 . إلى لندن» المرحلة الملكية«ألنه سيرافق . المسألة بطريقته

 .. وفي لندن

نزل الملك فاروق وأفراد الحاشية من الرجال في قصر         

الذي كان يقيم فيه أيام دراسته التي تكتمـل         » كنري هاوس «

أما الملكة نازلي وبناتها وسيدات الحاشية ومـنهن        . في لندن 

فقد نزلن في قصـر     . السيدة زينب ذو الفقار وابنتها صافيناز     

ونزل أمير الصحافة محمد التابعي في      . القريب» ردكومباأل«

 . فندق في حي بيكاديللي

 . وبمجرد وصول التابعي اتصل بأحمد حسنين

ضـه  اعتراوعرض عليه وجهة نظر النحاس باشـا و       

 . على حفلة القلعة

في األمر مع الـدكتور     فأقترح عليه حسنين أن يتحدث      

وتحدث التابعي بالفعل إلى    . حسني بك سكرتير الملك فاروق    

حسني بك وأقنعه بأن هذه الحفلة مخالفـة سـافرة ألحكـام            

 . الدستور

 *** 

 .. وفي اليوم التالي



 

 »كنري هاوس«ذهب التابعي إلى قصر 

وبمجرد نزوله من التاكسي عند بوابة القصر التي كان         

ـ     نجليإيحرسها جندي    ا دراجـة   زي، شاهد الملك فاروق راكب

تركب دراجـة أخـرى واالثنـان       » صافيناز«و. »ةبسكليت«

ينطلقان في المروج الخضراء الممتدة بين القصـر وقصـر          

 ! الذي تقيم فيه الملكة نازلي» بالردكوم«

وهكذا تأكد التابعي من وجود قصة حب بين فـاروق          

 . وصافيناز

 الذي أخبـره أنـه      .ثم التقى بحسني بك سكرتير الملك     

وأن تقتصـر   . نجح في أقناع فاروق بالتنازل عن حفلة القلعة       

الحفالت على أن يؤدي اليمين الدستورية أمام نواب البرلمان         

وفي اليـوم التـالي     .. نثم تقام حفلة ساهرة في قصر عابدي      

 ثم يسـتقبل الملـك األمـراء والساسـة          .استعراض للجيش 

جمعة يؤدي الصالة فـي     وفي أول يوم    . والوزراء واألعيان 

 . األزهر الشريف

لكن الملك فاروق اقترح أن تكتتب جميع فئات وطبقات         

الشعب لشراء تاج يضعه رئيس مجلس الشيوخ علـى رأس          

 !سم األمةاالملك ب



 

ـ     ا بمكـرم عبيـد فـي       وأسرع التابعي يتصل تليفوني

وأخبره بما حدث ففرح مكرم عبيد وشكر التـابعي         .. القاهرة

نه سيخبر الملك بموافقة الوفد على اقتراحه بشأن        الذي أبلغه أ  

 . التاج

..  في لنـدن   لوبدأت الملكة نازلي تشعر بالضيق والمل     

مع » ردكومباأل«نها تظل وحيدة في قصر      أوكانت تشكو من    

بنهـا  اا ال يسأل عليها، حتى       وأن أحد  ،األميرات الصغيرات 

 . فاروق كان فقط يتصل بها بالتليفون

 !بصافيناز.. روق كان مشغوالًوالحقيقة أن فا

 ولكن ماذا عن أحمد حسنين؟ 

.. حسنين مش فاضي لنا دلوقت    : كانت نازلي تقول   -

وعلى رأي المثل   . ألنه مشغول مع حبايب في لندن     

وحبايب حسنين  » من يلقى أحبابه ينسى أصحابه    «

 !في لندن كثير

كان حسنين قد أمضى أحلى سـنوات       : ويقول التابعي 

ولـم  . كسـفورد أأيام كان يدرس في جامعة      الشباب في لندن    

 ا أن يجد في لندن ونواديها ودور كبراءها، أو فـي           يكن غريب

ما يشغله ويمـأل    . نجليزي الجميل القريب من لندن    الريف اإل 



 

. رضاء نزواتها إوقته ويصرفه عن االهتمام بالملكة نازلي و      

ومن هنا انصرف عنها لكي يعيش في ذكريات أيام الشـباب           

 ! ة الخاليةوالدراس

 *** 

 ! لكن ضيق الملكة سرعان ما زال

. فقد تقرر أن يعود الملك فاروق ومن معه إلى باريس         

ليحضر حفل افتتاح الجناح المصري في معـرض بـاريس          

 . الدولي

 .. تنفست نازلي الصعداء.. وفي باريس التي تحبها

وعادت إلى حياة المرح والسهر في مالهي باريس مع         

 . هحسنين أو مع غير

  : هذه األيام يقول التابعينوع

فقـد انطلقـت    » التصابي«بدت على جاللتها أعراض     

وتجـرب فـي كـل      . تزود صالونات التجميل وصبغ الشعر    

 ا صبغة جديدة ولونً   يومين تقريب ت أالذي بـد  : ا لشعرها ا جديد

 ! تظهر فيه شعرات بيضاء

لـى حـد مـا فـي        إوالحظنا أن حسنين بدأ يقتصـد       

في خدمة الملكة نازلي والسير في ركابها       » هخالصه وتفاني إ«



 

. وأصبحن نراه بيننا أكثر من أي وقت مضى فـي الرحلـة           

 لماذا؟ 

 ة؟دهل كان يخشى افتضاح عالقته بالملكة الوال

ا على أمه ورائده    با مري وأنه يسمع ابنها أو يالحظ شيئً     

 األمين؟ 

أم ترى حسنين قد رأي أن الوقت قد حان لكي ينتقـل            

ظهـار الحـب    إ أي من    . األول إلى الفصل الثاني    من الفصل 

 والتحفظ والبرود؟ » التقل«ظهار إإلى . والتفاني

وهي السياسة التي كان حسنين يجيـد تطبيقهـا كـل           

 جادة مع هذا الصنف من السناء؟ اإل

 الالتي جاوزن مرحلة الشباب وأخـذن فـي         –النساء  

 استقبال شمس المغيب؟ 

 .. وفي الفصل الثاني

.. يزيد الوجد والشوق  .. التحفظ والبرود » تقلال«فصل  

ا فوق نارويشعل في صدر المرأة نار ! 

ا تأكل ما بقى للمرأة من عزة وكبرياءنار . 

 .. ليها الرجلإحتى إذا عاد 

 ! أسلمته قيادها في خضوع واستسالم



 

 ! هذا هو الرأي األرجح

 *** 

ورغم أن الملك فاروق كان قد تنازل عن فكرة حفلـة           

لم تتوقـف عـن     . لعة إال أن الصحف الوفدية في القاهرة      الق

التـي كـان    » المصري«خاصة جريدة   . الهجوم على الفكرة  

 . ا فيهاالتابعي شريكً

وأرسل التابعي برقية إلى محمود أبو الفتوح يطلب منه         

 وأن هذا يعرضـه    . ا عن الكتابة في مسألة الحفلة     الكف تمام

للملـك فـاروق فـي      للحرج ألنه الصحفي الوحيد المرافق      

وأرسل أبو الفتح يعتذر للتابعي ويبلغه أن الذي يكتب         . رحلته

» المصـري «هذه المقاالت هو كريم ثابت الشريك الثالث في       

 ! بتوجيهات من الوفدي الكبير يوسف الجندي

مـن بـاريس إلـى     » الرحلة الملكية « تنتقل   نوتقرر أ 

 . ة الشهيرةيمدينة المياه المعدن» فيش«

 ..  نازلي تعاني من مرض في الكلية أنافًوكان معرو

وركب الجميع قطاراا خاص .. 

 . »البولمان«في الطريق ذهب التابعي ليجلس في عربة 



 

وبعد قليل حضر أحمد حسنين ومحمود فخـري باشـا      

عـه،  موزير مصر المفوض في فرنسا وسويسـرا وجلسـا          

 ا يتحدثون عن هجوم الصحف الوفديـة علـى         وجلسوا جميع

  .لقلعةحفلة ا

 . وفي تلك اللحظة

 ومن خلفه حارسة اليوزباشي     ةدخل الملك فاروق العرب   

 . أحمد الطاهر

مام مائدة الثالثة الذين نهضوا واقفـين       أوتوقف فاروق   

ا لهاحترام . 

مـن الصـحف    » رزمة«وكان فاروق يحمل في يده      

 . المصرية كانت قد وصلت في صباح نفس اليوم

مـام التـابعي علـى      أ» رزمة الصحف «ورمى الملك   

 المائدة 

األستاذ التابعي قرأ الكـالم فـي جريـدة         : وقال له  •

 المصري؟ 

وكانت من عالمات رضاء فاروق علـى التـابعي أن          

  هغضـب «ا من لقب أستاذ، ومن عالمات       يناديه باسمه مجرد 

 !. »يا أستاذ تابعي«أن يناديه » الملكي



 

 .. ولم ينطق محمد التابعي

نه إا يقول   وقرأ عنوانً » لمصريا«لكنه ألقى نظرة على     

 . الحكومة قررت عدم إقامة حفلة القلعة

 . واتجه فاروق إلى مائدة قريبة جلسة إليها

 ! »سالطة«الحالة في مصر بقت :  يقولووه •

 ! سالطة وعليها سكر: ثم أردف •

إن شاء اهللا يا موالنـا تصـبح        . وهنا قال حسنين   -

 ! الحالة كلها سكر

 بسخريةنظر فاروق إلى التابعي 

واألستاذ التابعي جاي معانا برضـه      .. وقال له هيه   •

 فيش؟ 

 وصعد الدم في رأس التابعي؟ 

د فهم من العبارة أن الملك ال يريد سفره معهم إلـى            قل

بل كـان   . لكن التابعي ال يسافر على حساب الملك      .. »فيش«

وحتى تذكرة القطـار اشـتراها مـن        . يدفع نفقته في الفنادق   

 . »كوك«شركة 

 . اا واحترام ذلك فقد سكت تأدبومع

 . ووقف أحمد حسنين وأستأذن من الملك وانصرف



 

 .. ومن بعده فخري باشا

والملك فاروق جـالس    .. وبقي التابعي وحده في مقعده    

 ! إلى مائدته

 .. وسادت لحظات من الصمت

فوقف التابعي.. ا وقف الملكوأخير 

أظن نروح بقى عربة األكـل عشـان        : وقال فاروق  •

 . غدا لم يرد التابعيال

 مش جاي تتغدى؟ : قال له الملك فاروق •

 . إن شاء اهللا يا أفندم: رد التابعي -

كان فاروق قد شعر أنه جرح التابعي، وأراد أن يطيب          

 . اءدبدعوته إلى الغ.. خاطره

خرآا لكن التابعي كان ينوي أمر ! 

أن يقـوم   » فـيش «قرر بمجرد أن يصل القطار إلى       

ثم يغادر المدينة   . وقائع استقبال الملك هناك   بتغطية صحفية ل  

 . في الحال

 ! »بالرحلة الملكية«وينهي عالقته 

 *** 

 .. »فيش«وفي 



 

. وعندما عرف أفراد الحاشية برغبة التابعي في السفر       

أقبل عليه أحمد حسنين ورجال الحاشـية يطيبـون خـاطره           

 لكن التابعي كان قـد    . ويؤكدون له أن الملك لم يقصد إهانته      

 ! وصمم على السفر» ركب رأسه«

وبالفعل في صباح اليوم التالي ركـب القطـار إلـى           

ثم قضى  . زيورخ ومنها إلى فيينا التي قضى فيها بضعة أيام        

مسقط رأس هتلر» لتر«ا في مدينة أسبوع . 

وفي النهاية فإن غريزة الصحفي جعلته يقرر العـودة          

 . »فيش«إلى 

 أن أؤدي واجبي الصـحفي      يكان عل : قال التابعي  -

حتى النهاية وأن أصحب الملك فاروق في عودته        

 . إلى مصر

ونـزل فـي فنـدق      » فـيش «: ووصل التابعي إلـى   

 . الذي كان ينزل به الملك ونازلي والحاشية» ماجستيك«

 .. وفي المساء

 .. جلس التابعي في مقعد في بهو الفندق

ـ            هوبعد قليل ظهر الملك فاروق ومـن خلفـه حارس

 .. يوزباشي أحمد كاملال



 

وما أن شاهد فاروق التابعي حتى ابتسم ولوح له بيـده           

 . واتجه ناحيته فوقف التابعي

ا حمـد : قال فاروق للتابعي وهو يضع يده على كتفه        •

 . هللا على السالمة

 . اهللا يسلمك يا أفندم: رد التابعي -

 لسه زعالن؟ : قال له فاروق •

 . أستغفر اهللا يا أفندم: رد التابعي -

نظر فاروق من طرف عينه إلى فتاة شـقراء جميلـة           

. وكانت تجلس بالقرب من التابعي    . كانت ترتدي ثوب السهرة   

 .  جالسة معهاولعله ظن أنه

.. كفبعد العشاء نبقى نشـو    .. يبط: ثم قال للتابعي   •

قريـب مـن    » لوازيه«يوجد هنا محل لطيف اسمه      

 .نشوفك بعد العشاء.. اللوكاندة فيه مزيكا ورقص

 . إن شاء اهللا يا أفندم:  التابعيرد -

 . لكن التابعي لم يذهب

 ! ورفض دعوة الملك

 *** 



 

بسبب الصالة  .. وتفجرت أول أزمة بين فاروق والوفد     

 ! في الجامع األزهر

كان األمير محمد علي رئيس مجلس الوصاية قد أقترح        

أن يؤدي الملك فاروق في ثاني يوم من أيام حفـالت توليـه             

وأن يتلـو شـيخ     . جمعة في األزهر الشريف   العرش صالة ال  

خاص ووافق فاروق على هذا االقتراح. ااألزهر دعاء . 

ا حول فكرة   لتفافًا في هذه الفكرة     ىلكن النحاس باشا رأ   

 . حفلة القلعة الدينية المرفوضة

 .. وغضب الملك فاروق

ا فـي   لم أكن وأنا تحت الوصاية استشير أحد      : وقال •

فهـل  ..  فيه صالة الجمعـة    أمر المسجد الذي أؤدي   

يطلبوا مني اآلن وبعد أن أتولى سلطاتي كملـك أن          

 ختيار المسجد الذي أصلي فيه؟ اأستأذن حكومتي في 

 . ألن كل طرف مسك برأيه.. وكانت أزمة

وعرض محسن مراد باشا ناظر الخاصة الملكية على        

ليعرض علـى فـاروق     » فيش«النحاس باشا أن يسافر إلى      

 .. رةوجهة نظر الوزا



 

وكان محسن مراد باشا ينافس أحمـد حسـنين علـى           

 فـي   ىورأ. في مصر » الرجل األول «السلطة وعلى مركز    

وفـي نفـس    . هذه المهمة فرصة طيبة لكسب صداقة الوفـد       

وأن يظهر حسنين أمام حكومة الوفد      . الوقت كسب ثقة فاروق   

بمظهر الرجل العاجز عن أداء خدمة لها أو تسـوية أزمـة            

 ! لملكبينها وبين ا

وأن يجعل حسنين يظهر أمام الملك فـاروق بمظهـر          

 ! الرجل الذي ال ينفع في األزمات والشدائد

 ..»فيش«وسافر محسن مراد باشا إلى 

وقابل الملك فاروق الذي أبلغه على الفور أن مسـألة          

ولـيس  . صالته في المسجد الذي يختاره تخصه هو وحـده        

 للوزارة رأي في ذلك؟ 

 .. ابلوماسيوكان محسن مراد د

فاندفع يؤيد وجهة نظر فاروق ويؤكد حقه في اختيـار          

بل وأكد له أن هذا هو رأي النحاس        . المسجد الذي يصلي فيه   

باشا لكن النحاس باشا يلـتمس مـن جاللـة الملـك هـذه              

عـداء الوفـد وأن     أوأن يقدر ظروف ودسـائس      » المكرمة«

يظهر عطفه السامي على رئيس وزرائـه وال يشـمت فيـه            



 

مه، الذين أشاعوا أن الحفلة الدينية ستقام رغـم أنـف           خصو

 ! الوزارة الوفدية

إذن أطلبـه   .. النحاس باشا قال كـده    : قال له فاروق   •

 . يفون وقل له هذا الكالم الذي قلته لتوكلأمامي بالت

وبالفعل اتصـل محسـن مـراد باشـا مـن فنـدق             

 .بفيش» الماجسيتك«

 .. يفونوأعاد الكالم أمام الملك فاروق على التل

وأمن النحاس باشا على أقوال محسن مراد باشا ودعا         

 ! »لصاحب الجاللة بالعز والتأييد«

قـل  : وهـو كـذلك   : وهنا قال فاروق لمحسن مراد    «

 ! للنحاس باشا أنني قبلت عشان خاطره هو بس

 *** 

      وبدأ ..  بنجاحه اوعاد محسن مراد باشا إلى مصر سعيد

وقـال  .  سمعه في فيش   يروي ألصدقائه ومعارفه ما رآه وما     

كالم ا عن توقف العالقة بين أحمد حسـنين والملكـة          ا كثير

 . نازلي

ونقل هؤالء األصدقاء والمعارف كل ذلك للسيدة لطفية        

 ! زوجه أحمد حسنين



 

ا على نارهاولم تكن في حاجة لمن يشعل نار . 

فقد كانت قد سمعت أن كل أفراد الحاشية من الرجـال           

.. الرحلة الملكية «للسفر للحاق بهم في     قد استدعوا زوجاتهم    

 ! كها وحيدة في القاهرةرما عدا زوجها الذي ت

 .. وانفجر بركان زوجة أحمد حسنين

. انطلقت في كل مكان تسب وتشتم نازلي ملكة مصـر         

 ! »المتصابية«وتهاجم الملكة العجوز . وفاروق ملك مصر

 ! »ماشية مع زوجها«.. وتتهمها بأنها

 ..  أخطر من ذلكما هو.. ثم حدث
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 ! أو أوشكت» الرحلة الملكية«انتهت 

فقد اقترب موعد عودة الملك فاروق إلى مصر لتبـدأ          

 . حفالت توليه العرش

.. وانطلق الجميع من فيش إلى ميناء مارسيليا الفرنسي       

ـ وهناك كانت تقف راسية في انتظار مل       البـاخرة  ك الـبالد    ي

 . وقد زينت باألعالم المصرية» النيل«المصرية 

وعلى ساللم الباخرة وقفت لجنة استقبال الملك علـى         

رأسها مدحت يكن باشا والدكتور فؤاد سلطان، وسرعان مـا          

 . أبحرت في مياه البحر المتوسط نحو اإلسكندرية

 *** 

 .. استغرقت الباخرة أربعة أيام في البحر قبل الوصول

ناء الرحلة اختلى أحمد حسنين بأمير الصـحافة        وفي أث 

 . محمد التابعي

لقد كنا في أوروبا محيطين     .. سمع يا تابعي  ا: وقال له 

لكننا اآلن في   ..  لمشورتنا يوكان يعمل برأينا ويصغ   . بالملك

ولـن  .. والد الحرام هناك كثيـرون    أو.. الطريق إلى مصر  

. روبـا وأعلى موالنا كما كنا نفعل في       » نحلق«ع أن   يستطن



 

ولم نستطع  . ولن يمكننا أن نمنعه من االتصال بهؤالء أو ذاك        

وأرجو منـك وقـد     . أن نمنع أوالد الحرام هؤالء من مقابلته      

وأن . أصبحت واحد منا، أن تساعدني عند أصحابك الوفديين       

وأن سياسة الشدة والعنف مـع      . تقنعهم بأن فاروق غير فؤاد    

وقد لمست أنت هـذا     . ء ألنه عنيد وذو كبريا    ،فاروق لن تنفع  

 ! بنفسك

 .. وكان أمير الصحافة يستمع باهتمام وتركيز

إذن قـل ألصـحابك     : ومضى أحمد حسنين يقول لـه     

أن . الوفديين أنه ليس في مصلحتهم وال في مصـلحة البلـد          

. بوه فـؤاد  أعلى نفس الطريق الذي سار فيه       » موالنا«يسير  

ـ           وزارة مـرة   وكان واثقًا أنه إذا اضطر موالنا أن يقيـل ال

» يسـتحلي «فإنه سوف   . أو يحل البرلمان مرة واحدة    . واحدة

ونصيحتي أن يمشوا معـه     ! ا على طول  هالحكاية ويمشي في  

والد الحـرام كثيـر     أوليـذكروا دائمـاً أن      . بالذوق واللين 

 ! لطة والوزارة كثيرسوالطامعين في ال

 *** 

وكانت الصحافة وكان الناس يطلقون على فاروق في        

 ! »المليك المحبوب«يام لقب تلك األ



 

 .. وكانوا يدعون له بطول العمر

 ! لكن بعد سنوات قليلة انقلبت الدعوات إلى لعنات

 ! وتحول حب الشعب للملك الشاب إلى كراهية وحقد

 .. أما أحمد حسنين

ليجد البركان في بيته قد     » الرحلة الملكية «فقد عاد من    

 ! انفجر

ـ       ت بمـا يمكـن أن      وأن زوجته لطفية قد فعلت وتكلم

 ! وكل طموحاته السياسية.. ينسف موقعه في القصر

 *** 

 . قه قال محمد التابعيافي أور

في أحد األيام كانت السيدة لطفية زوجة حسنين تزور         

وكانت قد تعودت على الطعن في      » اليكنية«سيدة من األسرة    

الملكة نازلي وفي سلوكها وكانـت تـروي عنهـا قصـص            

 زواج نازلي والملك فـؤاد وكيـف        وروت قصة .. وحكايات

وأخـذت  » ضـبطوها «هربت نازلي يوم عقد القران وكيف       

ثـم  . تسرد الشائعات التي أحاطت بـزواج نـازلي وفـؤاد         

 ! الشائعات التي انتشرت بعد مولد فاروق

 .. وكان هناك في هذه الجلسة محام شاب



 

إن الشاعر بيرم التونسي كان قـد       : وقال هذا المحامي  

كان الناس يرددونهـا فـي      . ئعات في أزجال  سجل هذه الشا  

شوارع القاهرة واإلسكندرية، وتغنى بها الشعب أيـام ثـورة        

وانتهى األمر بنفي بيرم التونسي إلى فرنسا بسـبب         : ١٩١٩

 ! هذه األشعار

 ! وهناك قفزت السيدة لطفية من الفرح

   ا يمكن أن تطعن به غريمتهـا       فقد وجدت شيًئا ملموس

 . نازلي في الصميم

وألحت على المحامي أن يحصل لها على نسخة مـن          

 . هذه األشعار واألزجال

وتمكن المحامي بالفعل من الحصول عليها وأعطاهـا        

الف النسـخ مـن هـذه       آالتي أسرعت بطبع    . للسيدة لطفية 

 .  صغيرةةاألزجال على شكل نشر

في نفس اليوم الذي عاد فيـه       .. وزعت هذه األزجال  و

 إلى مصر بعد الرحلة الملكية فـي        فاروق وأمه الملكة نازلي   

 ! أوروبا

 *** 



 

وكان الشاعر بيرم التونسي قد كتب للتابعي يروي لـه          

 . ١٩١٩ظروف كتابته لهذه األشعار واألزجال أيام ثورة 

 : كتب بيرم التونسي يقول

كان الناس يتحدثون عن زواج السلطان فؤاد والعروس        

 وكيـف   وكيف خطفت . نازلي صبري وأسرتها وجدها األول    

واختلطت أحاديث النـاس عـن زواج       . حبست وكيف هربت  

ولـم  .. ١٩١٩السلطان بأحاديثهم عن بطولة البالد في ثورة        

. شعال النار فـي التـرام     إأكن من هواة تحطيم المصابيح أو       

.. برصاصـة عسـكرية   » فطـيس «ألني ال أحب أن أموت      

وأردت أن أشارك الثورة فطبقت فـرخ ورق علـى ثمانيـة            

ولما كان بدون رخصة كتبت عليه      » المسلة«سميته  وأ.. أوجه

 ! »ال جريدة وال مجلة.. المسلة«

وأنـا ال أعـرف فـي       » المسلة«كتب في   أولكن ماذا   

 ! السياسة

كت طريقة فتوات األنفوشي عندما يقـررون هـدم         لس

ـ    » الكلوب«يكفي أن تحكم    . العرس ا تحـت   أو أن تضع لغم

 العرس في ثـوان     يلكي يمس . الموتور الذي يعطي الكهرباء   

 ! إلى ظالم دامس



 

 ! هو السلطان أحمد فؤاد» الموتور«و

 ،والمناسبة حاضرة وهي قصة نازلي وما يقال عنهـا        

 . وعن ظروف زواجه بها

 » المسلة«ومن هنا كانت افتتاحية 

ا وكانت على وزن أغنية سورية كانت قد جاءت حديثً        

 . إلى مصر وانتشرت ويقول مطلعها

 زماني مرمريا .. مرمر زماني

 قلبي تولع في هواك يا األسمر 

 وهي أغنية لها نغمة عذبة مرسلة

 :  يقول كتبت على لحنها زجالًدوق

 البنت ماشية من زمان تتمخطر

 خضرأوالغفلة زارع في الديوان قرع 

 يا راكب الفيتون وقلبكم حامي

 اسبق على القبة وطير قدامي

 تلقى العروسة شبه محمل أمي 

 ي الشوارب عنتروجوزها يشبه ف

 وحط زهر الفل فوقها وفوقك

 وهات لها الشبشب يكون على ذوقك



 

 ونزل النونو القديم عن طوقك 

 يطلع من طوعك ال الولد يتكبر 

 العطفة من قبل النظام مفتوحة 

 . والوزة من قبل الفرح مدبوحة

 *** 

 ! ولم يكتب بيرم التونسي بهذه القصيدة القنبلة

 : ق قصيدة أخرى قال فيهافقد نظم بعد مولد فارو

 البامية في البستان تهز القرون

 وجنبها القرع الملوكي اللطيف

 والديك بان يرمح يجيب الزبون 

 وربة الجارية تجيب الرغيف

 ث حصل والد لبطون اشوف المير

 يعل» افاميلي«ودخل األغراب 

 *** 

وكان الملك فؤاد قبل أن يتولى العرش ويقيم في قصر          

 ! »البستان«

 فتعني أسرة محمد علي» فاميليا علي «أما 



 

وكان من الواضح لكل من قرأ أزجال بيرم التونسـي          

إن الملك فاروق ولدته أمه نازلي قبل مرور تسعة         : أن يقول 

 ! أشهر على زواجها من فؤاد

 ! والمعنى ال يحتاج إلى تفسير

وقد دفع بيرم التونسي عشرين سنة من عمـره فـي           

 . المنفى في فرنسا

 ! ب هذه القصائدبسب

 *** 

 . هويسجل محمد التابعي في أوراق

هذه هي األزجال التي طبعتها لطفيـة زوجـة أحمـد           

وسمع . حسنين ووزعتها يوم عودة فاروق وأمه الملكة نازلي       

 . أحمد حسنين بذلك

ثم لم يلبث أن جاءه الخبر بأن الملكة نازلي قد سمعت           

لتي طبعتهـا   هي أيضا بمطاعنة زوجته ضدها، وبالنشرات ا      

وفيها تعريض بها وبزوجها الملك فـؤاد وابنهـا         . ووزعتها

 . بنها فاروق وأبلغت األمر التوأن نازلي ذهب. الملك فاروق

وهكذا وضعت الملكة نازلي أحمد حسنين في مـأزق         

 ! حرج



 

 : وفرضت عليه أحد أمرين

ار معها منصبه ونفوذه فـي      تما أن يختارها هي ويخ    إ

ما أن يختار زوجتـه وشـريكة       إ، و القصر إلى جانب الملك   

 ! والدهأحياته وأم 

تجننت يـا   أمراتك  : ثم استدعاه الملك فاروق وقال له     

 ! شوف لك طريقة معاها بسرعة.. حسنين

 .. وذهب حسنين إلى زوجته

. رتكبت جريمة العيب في الذات الملكية     اإنها  : وقال لها 

 وعابت فـي ذات الملكـة     . نها عابت في ذات الملك فؤاد     إو

ليها عوأن أقل ما يجب     . نازلي وعابت في ذات الملك فاروق     

هو أن تلتمس مقابلـة     . نقاذ للموقف وللمظاهر  إأن تفعله اآلن    

وتنكر أمامها كل ما هو منسوب إليهـا،        . جاللة الملكة نازلي  

 . وتؤكد إخالصها ووالءها لها ولجاللة الملك

 لكن زوجته لطفية قاطعته صائحة؟ أنا أروح لنازلي؟  -

 . أخذت تسب وتشتم الملكةو

إذا كانت عايزني أروح لهـا أنـا مسـتعدة          : وقالت له  -

 قلته عنهـا فـي      ليلابس راح أقول كل الكالم      .. أروح

 ! غيابها



 

تركها حسنين وخرج ليفكر في هذا الوضع الصعب أو         

 . ل الذي وجد نفسه فيهيالمستح

 . وأمينه األول.. إنه رائد الملك

وفـي ذات أمـه     .. ملكلكن زوجته تطغي في ذات ال     

  .الملكة

حتفاظه بزوجته وبمنصبه فـي القصـر أمـر         ا ..إذن

 .. مستحيل

أو بمنصـبه   .. وليس أمامه سوى أن يضحي بزوجته     

 . وقرر أن يضحي بزوجته

 . وأوقع يمين الطالق عليها

 ! واحتفظ بمنصبه

 *** 

 محمد التابعي ما حدث بعد طالق أحمد حسنين         ييرو

ذي لم يعرف به الناس إال بعد أسابيع        وهو الخبر ال  .. لزوجته

 : من وقوعه فيقول

   ا وجلسنا نتحدث فـي أمـور       ذهبت أزور حسنين يوم

الياقوت الذي  » الباور«هل تذكر   : وفجأة سألني حسنين  . شتى

 اشتريته في باريس هدية لزوجتي؟ 



 

 . ة وخاتمرسوأهو طقم مكون من حلق و» الباور«و

 نعم: قلت -

ـ   وقد دفعت فيه  : قال حسنين  - سـتدنتها  ا.. ه ثمانمائة جني

 . ألني كما تعرف فقير

 . فقًااأحنيت رأسي مو

هل تظن أن الذي يستدين     : مضى حسنين يقول بمرارة   

يعود إلى  . هذا المبلغ لكي يشتري به من باريس هدية لزوجته        

 مصر وفي نيته أن يطلقها؟ هذا ما يقوله أوالد الحالل؟ 

 أنت؟ .. ومن الذي طلق زوجته: سألته -

 . ل نعمقا -

ـ وألول مرة منذ عرفت أحمد حسنين أرى في عين         ه ي

 ! دمعة حائرة تترقرق

 .. وبعد لحظات

ا  كثير ياسترد حسنين هدوءه واستأنف حديثه وقص عل      

إنه لما قدم لزوجته هذه الهدية رمت بها        : وقال. من التفاصيل 

 ! إلى األرض

جايب لي هدية من نازلي؟ أنا      : وصاحت في وجهه قائلة    -

 أنك فقير، يبقى مين اللي دفع الثمن واشـتراها؟          عارفة



 

ال أنت  أو.. لما نازلي، عايزة تشتريني وتشتري سكوتي     

 !عايز تعميني بالهدية وتفهمني أنك لسه بتحبني؟

 *** 

 يعتقد أن السبب في كل ما حـدث         نوكان أحمد حسني  

بالروايات التي عـاد    .. هو غريمه ومنافسه مراد محسن باشا     

وهـي  .. عن غرام الملكة نازلى بحسـنين     من فيش ليحكيها    

الروايات التي نقلوها لزوجته لطفية واشتعلت فيهـا جنـون          

 ! الغيرة

وقد كتب التابعي أن مراد محسن كان ينافس حسـنين          

وكان حسنين يعـرف    . على مركز الرجل األول في القصر     

. هذا وكان بين الرجلين منافسة وغيرة في أكثر من ميـدان          

ا  مراد محسن قد عمل عامد     نعتقد حسنين أ  أن ي  وكان طبيعياً 

النار في صدر زوجته لطفية» شعلة«ا على متعمد . 

وهكذا طلق حسنين زوجته السيدة لطفية ابنة األميـرة         

 . شويكار ويسري لطف اهللا باشا

 . هيطلقها والدموع في عين

. بعد أن أطلقت لسانها وقذفت في حق الملك والملكـة         

 ! فؤاد ونازلي وفاروق. عابت في ذوات ثالثة ملوك



 

  .ثم رفضت أن تنكر وتنفي ما نسب إليها

 . ورفضت أن تعتذر

 عليه أن يحتفظ بزوجته وبمنصبه في       وأصبح مستحيالً 

االقصر مع ! 

 ! وهكذا اختار المنصب

الذين يعرفـون حسـنين وظروفـه ال        . يقول التابعي 

 كـان   امـاذ .. طيعون أن يقسوا عليه بسبب هذا االختيار      تيس

ل لو أنه آثر االحتفـاظ بزوجتـه وأم عيالـه وضـحى             يفع

 بالمنصب والوظيفة؟ 

 ومن أين ينفق؟ .. كيف يعيش

     ال يملك   .اا بل ومدينً  لقد كان حسنين طوال عمره فقير 

وكان جزء من مرتبه يـذهب فـي        . سوى راتبه من وظيفته   

 . تسديد الديون

ألن أمهـا   . ة فقيـرة مثلـه    يوكانت زوجته السيدة لطف   

شويكار لم تكن قد ورثت بعد ماليين شقيقها األميـر          األميرة  

بل الذي أعرفه أن األميرة شويكار كانـت فـي          . سيف الدين 

. عانة أو المرتـب الشـهري     ذلك الوقت فقيرة تعيش على اإل     

وكانت . الذي يدفع لها بوصفها إحدى أميرات األسرة المالكة       



 

فـي  ا ما تلجأ إلى الحكومة تطلب منها النجدة العاجلـة           كثير

أزمة مالية طارئة ولقد رأيتها في محطة باريس في ربيع عام           

لهـامي حسـن ليودعـا      إوقد جاءت هي وزوجها     .  ١٩٣٧

النحاس باشا وحرمه عند سفرهما، ورأت شويكار األميـرة         

وفوق يد  ..  تنحني فوق يد مصطفى النحاس     يحفيدة محمد عل  

 ! مودعة محيية. حرمه

لى معونة مالية   فقد كانت كما سمعت يومئذ في حاجة إ       

 ! سريعة من الحكومة

 .. ومن ناحية أخرى

حيـاة التـرف    .. وكان حسنين قد اعتاد الحياة السهلة     

وهي التي كانت من حقه بحكم      .. والدعة في القصور الملكية   

 في القصر فكيف يتخلى عنها أو ينسـحب ويسـتقبل           همنصب

وهو الفقيـر الغـارق فـي       . ليواجه المستقبل المجهول  . منها

 ! ون؟الدي

لماذا لـم يـذهب     : ولقد تساءل بعض الناس وأنا منهم     

 إعادته إلـى    هحسنين إلى الملك فاروق ويطلب أو يلتمس من       

الذي كان قد نقل منه إلى منصبه في السراي         . السلك السياسي 



 

وكانت درجته ومرتبه يؤهالنه يومئـذ      .. في عهد الملك فؤاد   

 لمنصب وزير مفوض من الدرجة األولى؟ 

ج حسنين من مصر وتخرج معه زوجتـه        وهكذا يخر 

 ! لطفية المغضوب عليها

وأن يحتفظ  . ستطاع حسنين أن يحتفظ بزوجته    ذن ال أو

 ! معها بوظيفته ومصدر رزقه الوحيد

لكن هل كانت الملكة نازلي وابنهـا الملـك فـاروق           

هـي إبعـاد    .. يرضيان بهذا الحل، أو يكتفيان بهذه الترضية      

 ! السيدة لطفية عن مصر؟

أما نازلي فمن المؤكـد أنهـا       ..  كان فاروق يقبل   ربما

 . وال أقل من الطالق.. كانت سترفض

 .. نصاف والحقيقةلكن من أجل اإل

وكـان قـد رسـم      .. ن حسنين كان ذا مطامع واسعة     إ

ومن أسس هذه السياسة بقاءه في القصر إلى        . سياسة لتحقيقها 

وسيطرته في نفـس الوقـت علـى        .. جانب صاحب العرش  

 عنـد   – يومئذ   –وصاحبة النفوذ االحترام    .. م الملك الملكة أ 

 ! ابنها الملك



 

. كيف إذن يغادر مصر والقصـر والملـك والملكـة         

      ـ     ويرضى أن يذهب إلى الخارج سـفير ا مفوضا ا أو وزيـر

 لبالده؟ 

  ا من أجل تحقيق مطامعه على البقـاء        لقد كان حريص

صـبعه  إفي مصر في القصر بالذات حيث يسهل عليه وضع          

أي وقت على نبض الحوادث، ومتابعة سـير األمـور،          في  

 ! وانتهاز الفرص كلما الحت فرصة سانحة

وهكذا لم يكن أمام حسنين سوى أن يطلق زوجته وقد          

 !  حائرةةه دمعيفعل ذلك وفي حلقه غصة وفي عين

 .  حياته وأم أوالدهةلقد كان يحب زوجته وشريك

 ! عمقأ كان أكبر وهلكن حبه لمطامع

ويصم أذنه عـن    . ا يلبي نداء العقل   ين دائم وكان حسن 

 . صراخ القلب والعاطفة مهما كانت الظروف

 ! وكان عقله حليف مطامعه
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 .. طلق أحمد حسنين زوجته السيدة لطفية

 .. مرأة واحدةااته سوى يولم تعد في ح

 ! الملكة نازلي

ا في طبع النساءوكان حسنين خبير 

.. وأهوائهـا .. وطباعها.. وكان يعرف من هي نازلي    

 !وغدرها وتقلبها

 .. ولهذا كله

 . كان يعاملها بمنتهى الحذر والحرص

قبال اإل.. وبدأت العالقة بينهما تأخذ شكل المد والجزر      

 ! والتروي.. واالندفاع.. والصد

 *** 

وفي هذا الفصل شهادة خطيرة من منافسـه وغريمـه          

 . اد محسن باشا ناظر الخاصة الملكيةمر

 .. وكان يعرف حسنين جيدا

اويعرف نازلي أيض . 

 أحمد حسنين هو أخطر رجل      :قال مراد محسن باشا    •

في مصر، وهو ممثل يجيد التمثيل أفضل من يوسف         



 

: وال أنسى يوم جاءتني الملكة نازلي تقـول       .. وهبي

 . إنها تحب حسنين وال تستطيع الحياة بدونه

ها تعسة ألن حسنين صارحها بأنه ال يسـتطيع أن          نإو

 ! يقربها ألنه ال يحب الحرام

ثم قالت الملكة نازلي أنها كانت قد أوفدت إلى حسنين          

لتسأله عن سر بروده مع صاحبة الجاللـة     .. إحدى وصيفاتها 

 ألنه يحـب الملكـة      هفقال لها إنه يتعذب وأنه يمسك عواطف      

 ! ا يغضب اهللاًئع أن يفعل شيينازلي لكنه ال يستط

ـ وقالت الملكة نازلي وهي تشكو لمراد مح       - يعنـي  : نس

 سـواه،   أعمل إيه أنا؟ ال هو يسمح لي أن أعرف رجالً         

حم وال يخلـي  روال عاوز ي. »يأخذني«وال هو يريد أن  

 !. رحمة ربنا تنزل

 *** 

ولقد دهشت من هذا التصرف     : قال مراد محسن باشا    •

 أنه في حياتـه     فأنا أعرفه جيدا وأعرف   . من حسنين 

ولكن حسنين كان يمثل    . الشخصية ليس شيخ األزهر   

زداد وجد الملكة نـازلي    ان  أوكانت النتيجة   . ادور .



 

وأصبحت تعتقد أنه رجل    . وتضاعف هواها وحبها له   

 . رجل يجد ملكة بين يديه ويرفض أن يقربها. غريب

إما أن  .. اا نهائي لقد أعطيتك إنذار  : ذات يوم قالت له    •

وإما سأقطع كل عالقة بيننا وأصبح      ..  كامرأة تعاملني

 ! حرة أفعل ما أشاء

وأجاب حسنين وهو يتظاهر بالبكاء أنه ال يستطيع أن         

 . يقربها إال إذا تزوجها على شرع اهللا وسنة رسوله

 ! وغير معقول أن أتزوج الملكة: وقال لها حسنين -

 . طظ في لقب الملكة: صاحت نازلي •

 أن جاللة الملك سـيطردني      معنى هذا : قال لها حسنين   -

ألن . ع العـيش علـى معاشـي      ي من أن أستط   روأنا أفق 

ا منهالديون تأخذ جانبا كبير . 

أنا مستعدة ألن أضع ثروتي كلها      : قالت الملكة نازلي   •

 . بين يديك

يعني عايزني أعمل إيه؟ زوجـة      : صاحت فيه نازلي   •

 يه؟ إعاوزني أبقى .. رفيقة ال.. ال

 ! قال حسنين عاوز ملكة



 

ال . حجـارة . طوب. يعني قطعة جماد  : قالت نازلي  •

 . سيدي أنا بني أدم، أنا دم ولحم، أنا امرأة

.. أنا حرمت كل حياتي من الحيـاة وعـاوزة أعـيش          

 ! سيبني أعيش

 . واستمر الحوار الساخن بين االثنين

أنا خـايف علـى سـمعتك وسـمعة         : قال لها حسنين   -

 . وإال لتركتك تفعلين ما تشائين.. السراي

سـأبهدل سـمعة    .. طيـب : انفجرت فيه نازلي قائلة    •

أنا أخذت إيه من السرايات غير المـرض        .. السراي

 .  أنا عشت تمنتاشر سنة في ثالجة..والبؤس والشقاء

ومرة أخرى يرد عليها حسنين أنه ال يريـد أن يفعـل            

 .. شيًئا يغضب اهللا

سأذهب إلـى فـاروق     .. إذن: فتقول له الملكة نازلي    •

 .. نني سوف أتزوجكأقول له أ

 ! لكنه سيرفض.. ذهبيا: رد عليها حسنين -

 *** 

 .. وذهبت الملكة نازلي إلى ابنها الملك فاروق

 .. وكانت المقابلة بين االثنين عاصفة



 

نها تحب رئيس ديوانه أحمد     أأخبرت نازلي ابنها الملك     

 . حسنين وتريد أن تتزوجه

 ! رافقيه أحسن: ها فاروق قائالًيرد عل -

 ! إنه يرفض أن يكون عشيق الملكة: لهقالت  •

ـ    : قال صاحب الجاللة   - ا ملكيا بـذلك  سأصدر إليه أمر !

لكنه لم يتحدث مـع أحمـد        وكان فاروق يسخر من أمه    

الغريب أنه لم يغضب ولـم يطـرد        . حسنين في األمر  

وأن . من بإخالص حسـنين   آحسنين من السراي ولعله     

ون له مع   هذا اإلخالص هو الذي يحول بينه وبين أن تك        

 ! الملكة عالقة غير شرعية

وكانت هناك واقعة قديمة جعلت فاروق يعتقد أكثر في         

 . إخالص حسنين

أن أرادت  .. في لنـدن  » الرحلة الملكية «فقد حدث أيام    

 . الملكة نازلي أن تذهب إلى نادي ليلي لترقص فيه

إذا رقصتي في هذا النادي سـوف       : لكن حسنين قال لها    -

 ! مجانينضعك في مستشفى الأ

بأن . وذهبت نازلي تشكو إلى فاروق تهديد حسنين لها       

 !  المجانين فسكت فاروقىيضعها في مستشف



 

         ا مـن   ورغم ذلك فإن مراد محسن الذي كـان واحـد

عرف رغم ذلـك أن     ألكني كنت   : المقربين من فاروق يقول   

لكنه كان يخافـه    . الملك فاروق في قرارة نفسه يكره حسنين      

 . ويتقي شره

تقـاء  احسنين يعرف ذلك، وبدوره يعمل علـى        وكان  

 !  نازليهعن طريق السيطرة التامة على أم. بطش الملك به

تني الملكة نازلي وقالت لي إنها قـررت        ءذات يوح جا  

وطلبت منـي بصـفتي     . أن تهب حسنين باشا خمسمائة فدان     

عد العقود الخاصـة بهـذه      أأن  .  عنها  الخاصة ووكيالً  اناظر

 . يةالهبة ونقل الملك

 . وحاولت أن أراجعها في قرارها لكنها أصرت

 . فذهبت إلى الملك فاروق وأبلغته الخبر

 .. وثار فاروق وهاج

ألنني أنـا   .. هذه الخمسمائة فدان بتاعتي أنا    : وقال لي 

 ! الذي أرث الملكة

ولم يحدث أمه أو حسنين في هـذا        . الكنه لم يفعل شيئً   

أذهب إلى شـريف     واكتفى بأن طلب مني إما أن        .الموضوع



 

 إلـى شـريف     توذهب.  له الحكاية  يصبري باشا خاله وأرو   

 . وقلت له الحكاية لكنه لم يفعل شيًئا. باشا

. وبينما أنا في حيرة ماذا أفعل اتصل بي أحمد حسنين         

 . قال لي إنه يرفض هذه الخمسمائة فدان

 صلت بي الملكة نازلي توبعد قليل ا

نتي عاوزة تهزئيني   أ: إن حسنين شتمها وقال لها    : وقالت -

  تنتقمي مني؟ ةأمام بتوع السراي، أنت عاوز

مـرأة  اخذ منك فدادين؟ أنـت      آكيف تتصورين أنني    

 ! مجنونة

استطاع حسنين برفضه هذه الهبـة الكبيـرة أن         : هكذا

يزيد في قوته ومقامه في عين الملكة نازلي، وأن يشعرها أنه           

 ! من األنبياء والقديسين ال يمكن رشوته

 أعتقد أن هدف حسنين وسياسته التي كان يسعى         لكني

لها أن يحمل الملك فاروق في النهاية على أن يزوجه بنفسـه            

   أمه الملكة نازلي زواج عندئذ ينحني حسـنين أمـام      . اا عرفي

بحجة أنه إنما يخدم الملـك      . ويصدع باألمر » موالنا«رغبة  

 ! واألسرة بهذا الزواج

 لكة؟ أما لماذا رفض أن يكون عشيق الم



 

 . ا من بطش الملكربما خوفً

وربما ألنه كان يعرف حق المعرفة أنه لو رضـى أن           

. يكون عشيقًا للملكة لزهدت فيه بعد شهر واحد أو شـهرين          

 . وتخلصت منه وتركته

 . ومن هنا رسم لنفسه هذه السياسة

والبعد عن كل ما يغضـب      .. سياسة التعالي والخوف  

 .. اهللا

كة نـازلي ملهوفـة عليـه       ن أن تبقى المل   موهكذا يض 

 بواسطتها نفوذه عند الملك وبقـاء السـلطة طـوال           نويضم

 ! حياته في يده

 *** 

 : ويضيف مراد محسن قائالً

ا كان يغضب ويثور بسـبب      لكن الملك فاروق أحيانً    •

هذا الحب المفضوح   .. لملكة نازلي لحسنين  احب أمه   

الذي أصبح حديث جميع من في القصر بل حـديث          

 . ة المالكةأفراد األسر

وكان يثور ويقسـم أنـه سـوف يضـرب حسـنين            

 ! بالرصاص



 

فأجـده  . لكني كنت أدخل عليه مكتبه في اليوم التـالي        

 !جالسا يمزح ويضحك مع حسنين

وحدث أن تلقى جاللة الملك تقريرا جاء فيه أن جاللة          

فقرر الملك أن   . الملكة نازلي تسهر إلى الصباح عند حسنين      

خذ معه خادمه األرناؤوطي محمد عبد      وأ. يضبطهما متلبسين 

. ترك سيارته بعيدا عن البيـت     . وذهب إلى بيت حسنين   . اهللا

 ! ثم دخل البيت من إحدى النوافذ

 . وعرف فاروق أن الملكة وحسنين في الدور العلوي

 . وأعتقد أنهما في غرفة النوم

وكان يضع دائما   .. وصعد السلم على أطراف أصابعه    

 . ال يحدث صوتًا» الكاوتش«نعل من في قدميه حذاء ذا 

 . وتسلل إلى حجرة النوم

 . وفتح بابها فوجدها خالية

 ! وفتح الغرفة التي إلى جوارها فوجد منظرا أذهله

رأى أحمد حسنين جالسا على األرض، وأمه الملكـة         

 ! ميذة أمام أستاذهالنازلي جالسة كما تجلس الت

من مصـحف   وكان حسنين يتلو عليها أي ذكر الحكيم        

 . بين يديه



 

 . ذهل الملك من المفاجأة

 . ا يقولهولم يجد شيًئ

 ! فأغلق عليها الباب وغادر البيت

 *** 

  .يستطرد مراد محسن متعجبا

ازداد اعتقـادي   . وعندما سمعت هذه القصة من الملك     

 ! بهلوان.. أن هذا الرجل حسنين

وإال كيف استطاع أن يمثـل دور الرجـل الصـوفي           

وأن يحملها على الجلوس أمامـه علـى        .  الملكة المتدين مع 

وهي التي ال تكاد    . األرض تصغي إلى تالوته للقرآن الكريم     

 . ةحتى تهب واقف. تجلس في مكان ما دقائق معدودات

تعالوا نبحـث عـن سـهرة       .. هي تصيح أنا أختنق هنا     -

 ! نرقص فيها

وكان فاروق يعتقد أن حسنين هو الرجل الوحيد الـذي     

والرجل الوحيد القادر على تـرويض      . ة وتطيعه؟ تخافه الملك 

أنه إذا خرج حسـنين مـن       . الملكة باعتباره مروض وحوش   

فإن الملكة نازلي سوف تنفجر وتترك هـي أيضـا          . القصر

 ! »وتمشي على حل شعرها«السراي 



 

وكان فاروق كلما سمع أن الملكة تريـد أن ترتكـب           

 . حماقة

 ! لحقوني بحسنينأ: يصيح

 *** 

 .. د التابعي كانت له وجهة نظر أحرىلكن محم

فقد كان هو اآلخر قد اقترب من فاروق ومن نـازلي           

 . يضاأمن حسنين 

ه يتابع تفاصيل القصة وخلفياتها وأسرارها      روكان بدو 

وعن تأثير غرام نازلي بحسنين على الملك فـاروق كتـب           

 : التابعي يقول

» تهدلت نازلي ملكة مصر وتهتكت في حب حسـنين        «

ثم أمـام   . خجل من أن تعلن حبها له أمام رجال القصر        ولم ت 

ونسيت مقامها كملكة وأرملـة ملـك وأم        . ابنها الملك فاروق  

 ! ملك ونسيت حرمة سنها وقد جاوزت األربعين

الـذي  . وكانت الصدمة النفسية قاسية عنيفة على فاروق    -

وكـان فـاروق    . كان يومئذ في الثامنة عشر من عمره      

 . حترامه لهاا حبه سوى يحب أمه ولم يكن يفوق



 

وكان ! فاروق: كانت نازلي تناديه أمام الحاشية وأمامنا      -

 . »ماجستيه«هو يناديها دائما 

 . أي صاحبة الجاللة

وكان فاروق يخشاها ويتقي غضبها يعمل لها حسـابا         

 . وكانت كلمتها عنده ال ترد

وكثيرا ما سمعتها أثناء رحلتنا إلى سويسـرا فرنسـا          

ا عن قيادة سيارته بنفسه أو تنهـره        هاه أمامنا علنً  وانجلترا تن 

وتطلب منه أن يترك سيارته ويركب معها في سيارتها، ألنها          

كانت تخاف عليه من تهوره في قيـادة السـيارات بسـرعة            

 . جنونية

 . وكان فاروق دائما يخضع ويطيعها

وال يري غضاضة أو بأسا وهو الملك فـي أن ينـزل            

 ! فل صغيرعلى إرادتها مثل أي ط

 . هكذا كان مقدار حب فاروق واحترامه ألمه نازلي

ثم ها هي تتدله وتتهتك في حب موظف من مـوظفي           

 ! القصر

 موظفي القصر أنها عاشقة      أمام وال تخجل من أن تعلن    

 ! ملهوفة على أحمد حسنين



 

 - ابنهـا الملـك    –بل وال تخجل من أن تصارحه هو        

أنها قدمت نفسـها    و.. بأنها تحب هذا الموظف أحمد حسنين     

وتطلب ! فتصرخ وتصيح أنها من لحم ودم     . لكنه يرفض . له

 . بنها أن يزوجها من حسنينامن 

 . كانت صدمة قاسية على فاروق

ـ          صـاحبة   هتهاوت المثل العليا التي كان يراها في أم

وكانت مثل عليا أخرى قد تهاوت وتحطمت في نفس         . الجاللة

 . الوقت تحت أقدام فاروق

 ! الد الكبار وشيوخها وساستها الكبارزعماء الب

ينحنـون فـوق يـده      . رآهم فاروق واحدا بعد اآلخر    

وهـم  » حضرته الملكيـة العليـا    «ويقبلونها وينسحبون من    

 . يمشون بظهورهم إلى الوراء

إنهـم جـاءوا    : وسمعهم واحدا بعد واحد يقولون لـه      

 ! رشاداته الغاليةإو» توجيهاته السامية«ليلتمسوا منه 

أ لهم جميعا في الصحف تصريحات أدلوا بها قالوا         وقر

رشاداته إبمقابلته ليتلقوا نصائحه الغالية و    » تشرفوا«فيها إنهم   

 ! الحكيمة

 ! ولم يكن فاروق غبيا



 

 . نه لم ينل من العلم إال قليالًأكان يعرف 

 . نه جاهل ونصف أميأو

ن تغنى هؤالء الساسة والزعمـاء الكبـار بحكمتـه      أو

 ! يس سوى نفاق ورياءونصائحه ل

 . ن كل ما يسعون إليه هو الحكم وكراسي الحكمأو

 ! هكذا انطلق فاروق يسخر ويهزأ بكل شيء

 . ويدوس بقدمه كل مقدسات البلد

 *** 

هكذا وضع أحمد حسنين الملكة نازلي أمـام طريـق          

 ! معها» غير رسمية« عالقة ةفقد رفض أي! مسدود

ف من بطـش    بحجة الخو .. ورفض أن يطلب زواجها   

 ! الملك فاروق

 . وشعرت نازلي باليأس من موقف حسنين

هنا هزت نازلي كتفيها فـي      : هيقول التابعي في أوراق   

 . وشقت عصا الطاعة. وجه حسنين

 تسهر، تشرب وترقص مـع      ،وانطلقت تغازل وتمرح  

ووقع اختيارها أول ما وقـع علـى        .. من يعجبها من الشبان   

 . يتهاشاتشريفاتي بالقصر كان ملحقًا بح



 

وبدأت الشائعات والحكايات تخرج من القصـر إلـى         

» ح«الملكة نازلي ماشـية مـع       «.. األندية وقصور األمراء  

 شـقة فـالن     يالملكة نازلي مضت ليلة أمس ف     . »التشريفاتي

 ! هإلى أخر..  بالزمالك

ويعاتبهـا  . لعل أحمد حسنين يغار ويغضـب ويثـور       

 ! وينتهي األمر بتسوية

 ! عرف كيف يصبر ويسكتلكن أحمد حسنين 

بل ويبتسم رثاء لها إذا ما قابلها في أحـدى حفـالت            

 . السراي

 . وكان فاروق هو الذي غضب وثار

لم يبق إال التشريفاتية وصغار     : وكان لسان حاله يقول   

مه الملكة، وتـروي عـنهم      أرن أسماؤهم باسم    تالموظفين تق 

 ! وعنها قصص الغزل، المرح والسهرات والشراب

باح التقى فاروق بهذا التشريفاتي في إحـدى        وذات ص 

 . ردهات القصر

نـاتف  . فصاح فيه حضرتك عامل إيه في حواجبـك       

 ! وأحمر..  بتحط بودرةكشعرها زي الستات أو كما يظهر أن



 

أصدر أمرا ملكيا بنقل التشريفاتي إلى إحدى وظـائف         

 ! وزارة الخارجية

وخاف الرجل من عواقب لهوه مـع الملكـة فـانقطع           

واشـتغل  . ولم يلبث أن استقال من خدمـة الحكومـة        . نهاع

 ! باألعمال الحرة وأثري وأصبح من كبار رجال األعمال

 *** 

 ! وأحست نازلي أن فاروق يضيق عليها الخناق

صر على موقفه منهاوأن حسنين م . 

 . وسافر إلى أوروبا.. فهزت كتفيها

وهناك تعرفت إلـى شـاب      .. بستاوزارت فيينا وبود  

الوصـي علـى عـرش      » هورتي« هو ابن األميرال     وسيم

وبعد عودتها إلى مصر لحق     . ثم سافرت إلى باريس   . المجر

 . ثنان يلتقيانوبدأ اال» شبرد«بها هذا الشاب ونزل في فندق 

 ! لحقوني بحسنينأ: ومرة أخرى صاح الملك فاروق

ـ       ن يشـوف لـه     أوأصدر فاروق أمرا ملكيا لحسنين ب

 نازلي، ويضع حدا لحكايتها مع هـذا        طريقة مع جاللة الملكة   

 ! هذه الحكاية التي أصبحت فضيحة مكشوفة. الشاب



 

ذهب إلى الملكة نازلي    . ونزل حسنين على إرادة الملك    

 . ها وتصالح معهااواسترض

 ! بدأت عالقة نازلي وحسنين تأخذ شكالً علنيا

وكثرت الحفالت التي كان أصدقاء نازلي يقيمونها لكي        

 . مد حسنينتجتمع مع أح

 ! وأصبحت سيرتهما على كل لسان
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! لم يكن األمير محمد علي ولي العهد يحب الملك فؤاد         

 .. ولم يكن يخفي هذا الحب المفقود

بل كان ينتهز أية فرصة لينهال بالنقد والتجريح علـى          

 . أسرة الملك فؤاد

  كـل  ازلي وأحمد حسنين أصبحت علـى     وألن سيرة ن  

 . لسان

 . فقد وصلت أخبارهما بالطبع إلى األمير محمد علي

 . ووجدها فرصة أخرى للتشهير بأسرة عمه الملك فؤاد

 . فأسرع ليقابل رئيس الديوان علي ماهر باشا

سمعة الملكة نازلي أصبحت زفـت بسـبب        : وقال له 

 ! عالقتها بأحمد حسنين

 . لي إبعاد حسنين من القصروطلب األمير محمد ع

لكن علي ماهر كان أذكى من أن يقحم نفسه في مثـل            

 . هذه المسائل الشائكة

. فذهب األمير محمد علي إلى الملـك فـاروق نفسـه          

ليخبره أن الناس يرددون أن أمه صاحبة الجاللة نازلي قـد           

 ! أصبحت عشيقة ألمينه األول أحمد حسنين



 

وحققت .. هذه الشائعة فقال له الملك فاروق أنا سمعت       

 ! فيها بنفسي وتأكدت أنها غير صحيحة

وأنا واثـق أن    : لكن األمير محمد علي رد عليه قائالً       -

 ! بين حسنين وجاللة الملكة عالقة غير شريفة

 *** 

 .. وأعقبت هذه المقابلة واقعة طريفة

فعندما سمع حسنين بما قاله األمير محمد علي للملـك          

أسرع يرسـل رسـالة سـاخنة       . فاروق عن عالقته بنازلي   

 . غاضبة إلى األمير محمد علي

ن أنسـى   أنا أسف إذا أراني مضطرا أل     : قال له فيها   -

 .. نك ولي العهدإو. أني موظف في السراي

وأترك لك حرية   . وأدعوك للمبارزة كما يفعل أي رجل     

 !اختيار السالح وشهودك

وما أن تسلم األمير محمد علي هـذه الرسـالة حتـى            

 ! الرعبأصيب ب

 فماذا يفعل؟ .. إن حسنين بطل مبارزة عالمي



 

عمر طوسـون الـذي اتصـل        أسرع يستنجد باألمير  

بحسنين سأله كيف يجوز لألمـين األول لجاللـة الملـك أن            

 يبارز ابن عمه وولي عهده؟ 

هذا األمـر لـيس لـه سـابقة فـي      : قال له حسنين  -

ن إ. لكن لم يسبق أيا لولي عهد أي بلد       .. البروتوكول

دون أن يتحمـل    . ل كالما كاذبا في حق رجل آخر      قا

 ! مسئوليته

وكان حسنين قد أرسل إلى الملك فاروق رسالة يقـول          

 : له فيها

لما كان ولي العهد قد أهانني ولما كنت ال أقبل هذه           « -

فإنني . ولما كان وجودي في خدمتك يقيدني     . هانةاإل

لكي أستطيع أن أعامـل     . قدم استقالتي من منصبي   ُأ

 ! » العهد معاملة رجل حر لرجل حرولي

لكن ولـي العهـد     : قال األمير عمر طوسون لحسنين    

 . يرفض المبارزة

سوف انتهز  .. في هذه الحالة  : رد عليه حسنين قائالً    -

فرصة وجوده في نادي محمد علي وألطمـه علـى          

 ! وجهه وأعتبر الحادث منتهيا



 

ولم يكن أمام األمير عمر طوسون سـوى أن يـذهب           

 . توسل إليه أن يحل المشكلةياروق ولملك فل

حسنين استقال من منصبه ولم يعد      : لكن فاروق قال له   

 !في خدمتي

وكان فاروق يضحك ويريد أن يسخر من ابـن عمـه           

 ! الجبان الخائف. وولي عهده األمير محمد علي توفيق

واتصل األمير عمر طوسون باألمير محمـد علـي          -

قد اسـتقال   حسنين مصمم على مبارزتك ول    : وقال له 

ولقد وسطني  .. من السراي ولم يعد في خدمة الملك      

 ! الملك لكنه اعتذر عن عدم الوساطة لهذا السبب

 .. وأسقط في يد األمير محمد علي

ولم يجد أمامه سوى أن يركب سيارته ويتجه إلى بيت          

 . أحمد حسنين في مصر الجديدة

 ! إنه جاء لكي يقدم اعتذاره: وقال لحسنين

يجـب أن   .. عتذارك لي ال يكفي   ا: قال له لكن حسنين   

 ! تذهب سموك وتقدم االعتذار لجاللة الملكة نازلي



 

وخرج األمير محمد علي من عند حسنين مباشرة إلى         

والتقى بإحدى الوصيفات وطلب منهـا أن تبلـغ         . قصر القبة 

 . اعتذاره لجاللة الملكة نازلي

جاللة الملكـة تـرفض     : وعادت الوصيفة لتقول له    -

 ! تكمقابل

 .. وزاد رعب األمير محمد علي

وسأله . فعاد أدراجه إلى بيت أحمد حسنين مرة أخرى       

 . أن يتوسط له عند الملكة نازلي لكي تقابله

 ! لكن نازلي أصرت على عدم مقابلته

 .وبعد أيام كانت نازلي تزور األميرة نعمـت مختـار         

وانتهزت نازلي الفرصة   . دخل األمير محمد علي   ن  وحدث أ 

 . سخر منهلكي ت

ألنني ال  . حسنين باشا ليس عشيقي كما تقول     : فقالت له 

بل هو الذي يرفض أن يكون عشيقًا       . أريد أن أكون عشيقة له    

 ! لي

وأخذ األمير محمد علي ينحني أمام نـازلي ويعتـذر          

 . ويعرب عن أسفه وندمه



 

. وظل ستة أشهر ال يفتح فمه بكلمة واحدة عن السراي         

 ! كبيرا كان أم صغيرا. وعن أي شخص في السراي

بل إنه كان كلما سمع حكاية أو كلمة تروى أو تقـال            

كان يسـرع ويبلغـه     . عن أحمد حسنين في نادي محمد علي      

 ! بها

 *** 

 : ومن أوراق التابعي هذه الحكاية الطريفة

 : ذات يوم ذهب األمير محمد علي يزور أحمد حسنين

لـة   لقد انتهزت فرصة مقابلتي أمـس لجال       :وقال له  -

 . شرف رجل في مصرأالملك، وقلت له إنك 

 ! وأن وجودك في السراي نعمة من اهللا

 .  خربت بيتيدلق.. قال حسنين كتر خير أفندينا

كيف خربت بيتـك    :  منزعجا يسأله األمير محمد عل    -

 وأنا مدحت فيك؟ 

ألن مـدحك   .. هذا بالضبط ما ال أريـده     : قال حسنين 

 ! يضرني ويؤذيني

 .. حائراصمت األمير برهة 



 

ماذا أفعل لكي   .. إذن: ثم عاد ليسأل حسنين في لهفة      -

 ! أصحح هذا الخطأ

ذهب إلى الملك وقل له إنك اكتشـفت        ا: قال له حسنين  

 ! ويجب التخلص مني وطردي من السراي. إنني رجل خائن

 ! استعاذ األمير محمد علي باهللا من الشيطان الرجيم

 ! قول هذاأولكن ال أستطيع أن : وقال -

.. إذا أردت أن تنفعني وتصلح خطـأك      : ال له حسنين  ق

 . ذهب إلى الملك وقل له هذاا

 .. وذهب األمير محمد علي إلى الملك فاروق

لقد قلت لجاللتكم في مقابلتي األخيـرة أن        : وقال له  -

حسنين مخلص، ولكن جاءتني بعد ذلـك معلومـات         

 ! أكيدة أنه خائن غير مخلص

ألن حسنين  . م ضحكه وكان فاروق يستمع إليه وهو يكت     

 . كان قد أبلغه بما حدث بينه وبين األمير محمد علي

 . وخرج األمير من عند الملك وذهب إلى أحمد حسنين

 . لقد فعلت كل ما طلبته مني: وقال له -

 .. وسكت برهة



 

عندما اشتمك تدعوني إلى    . لكني ال أفهمك  : ثم قال له   -

وعندما أمدحك تقول لـي إننـي خربـت         . المبارزة

 ماذا تريد؟ .. قل لي.. كبيت

كان يريد أن يسخر مـن      . ولم يرد عليه أحمد حسنين    

وأن يكشفه أمام الملك وأمـام أمـراء األسـرة          . ولي العهد 

وأن يجعل الكل يعرفون أنه رجل ال أخالق وال قيمة          . المالكة

 ! »وكلمة توديه.. كلمة تجيبه«وأن . له

 *** 

لي جعلـت   ويؤكد محمد التابعي أن عالقة حسنين وناز      

 . الملك فاروق يكره حسنين بشدة

ونفس الشيء أكده الكاتب الصحفي الكبيـر مصـطفى         

 قال إنه شاهد ذلك بنفسه؟ . أمين

 : قال مصطفي أمين

 كنت قد عدت مـن الواليـات        ١٩٣٨في صيف عام    

وكان الملك قد بلغ    . المتحدة األمريكية بعد أن أتممت دراستي     

 وسـافرت إلـى     .سن الرشد وتـولى سـلطته الدسـتورية       

سكندرية وعلمت أن أحمد حسنين مريض فـي مستشـفى          اإل

ولم يوفد مندوبا لالستفسار عن     . وأن الملك لم يزره   . المواساة



 

ولـم يعـد    » مغضوب عليـه  «إن حسنين   : وقيل لي . صحته

بل أصبح يعجب ببطـل     . البطل الذي يعجب به الملك الشاب     

 .  الملكيجيد وهو علي ماهر باشا الذي أصبح رئيس الديوان

 .. هوقابلني الملك في بدروم المنتز

وكان جالسا على األرض يرتدي عباءة حريرية بيضاء        

كان الملك  . وكان اللقاء في غرفة العمالت القديمة     . على اللحم 

 . فتزداد بريقًا. ممسكًا بعملة ذهبية في يده يلمعها بدهان أبيض

ستمر او. وطلب مني الملك أن أجلس على مقعد أمامه       

 . جالسا على األرض يلمع العمالت الذهبية وهو يحدثني

» آخـر سـاعة   «وكنت قد عينت رئيسا لتحرير مجلة       

عجابـه  إو. بدي الملك استياءه من بعض ما نشرت المجلـة        أ

وسررت أن الملـك يقـرأ الصـحف        . ببعض موضوعاتها 

العربية، فقد كان والده الملك فؤاد ال يقرأ الصحف العربيـة           

 . ل يقرأ ترجمات لها باللغة الفرنسيةب. طالقعلى اإل

 . وانتهزت لحظة كان الملك فاروق يمرح فيها

الناس تالحظ أن جاللتك لم تزر حسـنين        : وقلت له  -

باشا في المستشفى رغم مرور أربعة أسـابيع علـى          

وكـل  . وهو رائد جاللتـك وأمينـك األول      . مرضه



 

. مرضى أطباء مستشفى المواساة يتحدثون عن ذلـك       

 .. ملكلم يرد ال

ومضى يدعك النقود القديمة دون أن يوجه لي كلمـة          

 ! واحدة

 . الحظت أنه قطب وجهه واحمرت أذناه

 . فلم أنبس ببنت شفه

فجأة انتفض فاروق واقفًا ثم أسرع في خطاه إلى داخل          

بلـة  اهل معناها أن المق   . القصر، ولم أفهم معنى هذه الحركة     

اه وسـيعود مـرة     انتهت؟ أم معناها أنه ذهب إلى دورة المي       

 أخرى؟ 

 ..ورأيت أن األسلم أن أبقى في مقعدي في انتظاره

فوقفت .. وبعد عشر دقائق دخل الملك الغرفة من جديد       

 . وكان يرتدي مالبس كاملة. حتراما لها

 . سكني الملك من يديم

 ! قال لي تعال معي إلى مستشفى المواساة وأ

لر قد  وتبعته حيث استقل سيارة خضراء طويلة كان هت       

 . وأجلسني إلى جواره. وجلس إلى مقعد القيادة. أهداها له

 ! وانطلق



 

 *** 

 : ويكمل مصطفى أمين القصة

يدق نغمة جميلـة يعرفهـا      » كالكس«وكان للسيارة   «

وال يكاد يضغط عليه حتى تخرج الناس من الشوارع         . الناس

 ! تحييه وتصفق له. وتطل من النوافذ

صحب الملك في سـيارة     وكنت مزهوا وفخورا بأنني أ    

 ! واحدة

كان فاروق في تلك األيام محبوبا مـن الشـعب حبـا            

 . عارما

 سنة في تلـك     ٢٤وكنت فخورا بنفسي بأنني وعمري      

استطعت أن أؤثر على الملك وأقنعه بزيارة حسـنين         . األيام

 . بعد أن أهمله أربعة أسابيع. في المستشفى

 . واساةووصلت السيارة الملكية إلى مستشفى الم

 . »الكالكس«وضغط الملك على 

فقفز المرضى من أسرتهم وأسـرعوا إلـى النوافـذ          

والشرفات يهتفون للملك ويصفقون لـه، وخـرج األطبـاء          

. وصعد الملك درجـات المستشـفى     . والممرضات والزوار 



 

ال إلى الجناح األيسـر     . وفوجئت به يتجه إلى الجناح األيمن     

 ! الذي فيه غرفة أحمد حسنين

عت خلف الملك وهمست فـي إذنـه أن غرفـة           وأسر

 . حسنين في الجناح األيسر

 ! لم يرد الملك

سرع في خطاه وأسرعت في خطاي أتابعه، ورأيته        أو

 فوقعت على الباب، ورأيت على الفراش محمد        ،يدخل غرفة 

المكلف بتنظيف السـالح وحراسـة      . عبد اهللا خادمه األلباني   

 ! غرفته

 !  أدخلسمرا على الباب ولمتوقفت م

.  األلباني بضع دقائق   هعتقدت أن الملك سيزور خادم    او

 . ثم يزور حسنين باشا بعد ذلك

لكن الملك خرج من غرفة خادمـه األلبـاني وسـار           

بخطوات سريعة إلى ساللم المستشفى، واتجه إلـى سـيارته          

فلحقت به انطلق عائدا إلى قصر المنتزه دون أن يوجه لـي            

 ! كلمة واحدة

 *** 

 : طفى أمين بقية القصة قائالًيروي مص



 

 الزهـو إلـى خجـل،       لوشعرت بشقاء عجيب، وتحو   

ردت بسـذاجتي أن    ألقـد   . واختفى الفخر وامتألت بـالهوان    

راد فاروق بخبثه أن يصفع     أأجامل حسنين باشا في مرضه، و     

 ! حسنين على وجهه أمام المأل

 .. ودخل الملك إلى غرفة العمالت القديمة

وأستأنف تنظيف  . لى األرض وخلع الجاكيت وجلس ع   

ودعاني أن أجلس على كرسـي أمامـه،        . العمالت وتلميعها 

ولكنه كان يبدو وكأنه انتصر  . وجلست ولم يوجه لي أي كلمة     

وأن العالم كله شهد هذا االنتصار العظـيم        . تصارا عظيما نا

 ! على أستاذه القديم

 .. وبعد ربع ساعة

ة ذهبيـة   دخل الخادم النبي محمد حسني يحمل صـيني       

وبجواره فتاحـة   . فيها مظروف خطاب أزرق اللون    . صغيرة

 . الخطابات الذهبية

ومد الملك فاروق يده وفتح الخطاب بعد أن انصـرف          

 . الخادم

وبعد أقل من دقيقة وجدت الملك يكور الخطـاب فـي           

 . قط على األرضسويلقيه على وجهي في.. يده



 

 شوف حسنين بيقول إيه؟ : وقال لي فاروق

 .. طت الخطابوالتق

حتى انتفض الخطـاب    . وما كدت أقرأ السطور األولى    

 . في يدي وارتعشت أصابعي

 : وكان نص الخطاب يقول

 .. يا صاحب الجاللة«

 . ك أن تكون ملكًامحاولت أن أعل

 . ومن صفات الملوك الوفاء

 .. ولقد سررت أن وفاءك نزل إلى خادمك

 ! وأسفت أنه لم يرتفع إلى أستاذك

 .  أحمد حسنين:التوقيع

 *** 

 .. نظرت إلى وجه الملك فاروق

 ! فوجدت الدم قد صعد إلى رأسه وارتعشت شفتاه

 .. وتمتم بكلمات لم أفهمها

 . وبقيت ساكنًا صامتًا ال أعلق

 . فقد كان هول الموقف ال ينفع فيه كالم وال تعليق



 

وبعد عشر دقائق وقف الملك وحمل الجاكيـت علـى          

 . كتفه ودخل القصر

 .  عاد إلى الغرفةثم

 ! تعالى معي: وقال لي

. ولم يقل إلى أين ولكنه اسـتقل سـيارته الخضـراء          

 . ودعاني للركوب بجواره

واسـاة مـن    موجدت نفسي في طريقي إلى مستشفى ال      

 .. جديد

وخرجت نفس الجماهير   » كالكس«وضغط الملك على    

 . تهتف وتصفق

يـه  ونزل الملك من السيارة واتجه إلى الجناح الذي ف        

 . غرفة أحمد حسنين

 . وتنفست الصعداء فقد انتهت األزمة

وتركت الملك يدخل غرفة حسنين وبقيت واقفًـا أمـام          

 . وبعد خمس دقائق سمعت الباب يفتح بقوة. الباب

وعـدوت  . ندفع الملك من غرفة حسنين كالصاروخ     او

خلفه حتى لحقت به، وركب سيارته انتظر حتى ركبت إلـى           

واخترق الشوارع و   . رعة جنونية مرعبة  جواره، ثم اندفع بس   



 

حتـى  . وقلبي ينخلع من الخوف والرعـب     . شارات المرور إ

التي كانت في تلك األيام محيطة بمحطة       . وصلنا إلى المزارع  

 . فيكتوريا

 . وأوقف الملك السيارة وفتح الباب المجاور لي

 ! انزل هنا: وقال لي

 .. نزلت

ائرا تائها مذهوالً   وفجأة اندفع الملك بالسيارة وتركني ح     

 . في الظالم

وال أتوبيس، وال سيارة، وال ترام، ال حتى        . ال تاكسي 

 ! نسانإ

حتى وصـلت إلـى   . ومشيت على قدمي حوالي ساعة  

وجدت عربة حنطـور يجرهـا      » سكة النواتية «مكان اسمه   

 . ركب العربة وعدت إلى مستشفى المواساة. حصان هزيل

 .. ودخلت غرفة أحمد حسنين

 ماذا فعلت بالملك؟ : تهوسأل -

 . أخذ يضحك ويقهقه

 نت ماذا فعل الملك بك؟ أقل : ثم قال لي

 . فأخذ يضحك. ورويت له الفاجعة التي حدثت لي



 

عندما حضر الملك أخرج مظروفًا مغلقًا ووضعه       : قال

على المائدة بجوار فراشي، وفهمت على الفور أن فيه نقـودا       

مالية من فئة المائة    وفضضت المظروف فوجدت فيه أوراقًا      

فأخذت أحصيها واحدة واحدة أمامه حتى وصل العـدد         . هجني

. فأعدت النقود إلى المظـروف    . إلى عشرين، أي ألفي جنيه    

 . وأعدت المظروف إلى الملك

ع أن تشـتريني بـألفي جنيـه     يأنت ال تستط  : وقلت له 

فغضـب الملـك    . ولكنك تستطيع أن تشتريني بهذه الزيـارة      

 ! يه وخرجوحمل األلفي جن

 *** 

 : يقول مصطفى أمين

 . هكذا كانت العالقة غريبة بين فاروق وحسنين

 . ويكرهه.. كان فاروق يحبه

 . ويعصاه.. يطيعه

 !ويطمئن إليه.. يخافه

 ! وأحيانًا يثور عليه.. أحيانًا يقلده

.. أذكر يوما أن حسنين دخل إلى غرفة الملك الخاصة        

 ..أنت عـدو نفسـك  .. كًاأنت ال تصلح أن تكون مل   : وقال له 



 

وإذا استمر حالك هكذا    .. أنت تحيط نفسك بأقذر رجال الدولة     

 !فلن تبقى على العرش خمس سنوات أخرى

 .. ثم خرج حسنين من غرفة الملك يتصبب عرقًا

 . وقد أحنى ظهره وأصفر وجهه

والتفت إلى رجال التشريفات الملكية وقال لهم بصوت        

زأني ولعن خاشي، وقال لـي      جاللة الملك بهدلني وه   : متهدج

فلن . أنت إذا استمر حالك هكذا    . أنت ال تصلح رئيس ديوان    

 ! تبقى في رئاسة الديوان خمس دقائق

 .. ونقل رجال القصر ما قاله حسنين

 .. واعتقد خصومه أنه انتهى

ل إلى الملك فاروق فأعجب أكثر      يووصلت هذه التفاص  

. يشـهر بـه   بحسنين الذي ينصحه وال يفضحه، ويربيه وال        

 . ويكتم أسرار ما يجرى بينهما وال يزيعها على رجال القصر

 .. وكان فاروق يخاف فعالً من حسنين

 .. فقد صحبه الملك يوما إلى فندق مينا هاوس

 . وكانت الساعة الرابعة بعد الظهر

 . وتقدمني الملك إلى شرفة الفندق

 ! حسنين هنا.. حسنين: وفجأة صاح



 

 .. اجهوأدار ظهره وعاد أدر

في وجـود رئـيس     . ألنه وهو ملك لم يشعر بالحرية     

 ! ديوانه في نفس المكان
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لمواقف الذي كان الملك    ارغم التناقض في المشاعر و    

وما أثارتـه   . فاروق يكنها لرائده وأمينة األول أحمد حسنين      

اية غرام نازلي أم الملك بحسنين من ضيق وحقد في نفس           حك

 . فاروق تجاه حسنين

. ا للديوان الملكي  فقد عينه فاروق رئيس   .. رغم ذلك كله  

 . ويعد منصبه من أخطر المناصب في الدولة

ولم يجامل الملك فاروق حسنين عندما عينه في هـذا          

 . المنصب

لنظرا داهية بعيد افقد كان حسنين بالفعل سياسي . 

 : وعن حسنين رئيس الديوان الملكي قال مصطفى أمين

 مستغالً. العيبه السياسية الباهرة  ألقد لعب حسنين كل     «

 ! »قبل كل شيء الضعف البشري

كانت عنده القدرة أن يعرف نقطة الضعف فـي كـل           

ا خيوط خفيـة يحركهـا دون أن        وكانت في يديه دائم   . إنسان

 ! تظهر أصابعه من وراء الستار

ا على  مد حسنين رئيس الديوان الملكي حريص     أحوكان  

وهو في الواقع من    . أن يشيع بين أصدقائه أنه رجل ضعيف      

 . أقوى السياسيين الذين رأتهم مصر



 

 ! وهو جريء. .كان يوهم خصومه بأنه متردد

لى حياة الصحراء وما فيها من      إولعل سر جرأته يعود     

 . عواصف ومخاوف

لكنه كـان فـي    . اسي معتدل وكان يوهم الناس بأنه سي    

ومـن أشـد    . عماقه من أنصار الحزب الوطني المتحمسين     أ

بل لعل كثيرين ال يعرفون أنه      .  بمصطفى كامل  اعجابإالناس  

 ! ا للورداني قاتل بطرس غاليكان صديقً

وكانت من مزايا أحمد حسنين أنه كان ال ينام أكثر من           

علـى أن   وكانت لديه قدرة غريبـة      . ثالث ساعات في اليوم   

ذا أغمض عينيه سـرعان مـا       إ ساعة في اليوم، و    ٢١يعمل  

يستغرق في النوم، فإن أتيت بعد ذلك ببندقية وأطلقتهـا وراء           

 ! ركحفإنه ال يستيقظ وال يت. أذنه

فيهز النـاس رؤوسـهم     . وعقب ذلك يذهب إلى مكتبه    

الذي يذهب إلـى مكتبـه      . ا على رئيس الديوان الكسالن    أسفً

 ! ينقرب انصراف الموظف

ة يولم يكن أحد يعرف أن مقابالت أحمد حسنين السياس        

 ! كانت ال تجري قبل الساعة األولى من الصباح

 ! ورئيس الديوان ال ينام.. كانت القاهرة تنام



 

وبمـا يجـري    . وكان على صلة بأخبار كل بلد عربي      

 بـأول أسـرار الحـرب       وكان يعلـم أوالً   . وراء الستار فيه  

. م، وكان القادة السياسيون أصدقاءه    وأسرار السياسة في العال   

ا يأتمنونه على أسرارهموالسفر جميع . 

وكان يقرأ كل ما يكتب عـن مصـر فـي الـداخل             

وكان الصحفيون يتصلون به حتى الساعة الثالثـة      .. والخارج

ومراسلوا الصحف اإلنجليزية واألمريكية يقابلونـه      . اصباح

 . مرة كل أسبوع

وكان القـوة   . ياضية كلها وكان على صلة باألندية الر    

بـل إن رؤسـاء بعـض       . المحركة وراء حركات الشـاب    

كتبت بقلم  . إن قوانين جمعياتهم الدينية   : الجمعيات الدينية قالوا  

 ! أحمد حسنين

 .. ذاعةوكان على صلة قوية باإل

وكـان يـؤمن بأنـه      .. اءهقجميع موظفيها كانوا أصد   

 في الكثيـر    وقد نجح . يستطيع أن يوجه اإلذاعة وجهة وطنية     

وكان يطلع على أغاني أم كلثوم قبل أن        .. من هذه المحاوالت  

 . تغنيها



 

وكان يؤمن بأن أم كلثوم تستطيع بأغانيها أن تحـرك          

ولم تكن هذه كـل جوانـب       ! الشعب أكثر مما يفعل الزعماء    

 .. شخصية أحمد حسنين

 ! اا مسرحيمؤلفً.. فقد كان مثالً

انت تعرض عليه   وكثير من روايات نجيب الريحاني ك     

كفكرة ثم كموضوع، ثم يذهب ليحضـر البروفـات، وكـان         

ا أو يقترح نكتةيضيف مشهد . 

وكان يرى أن نجيب الريحاني فيلسـوف يسـتطيع أن          

 ! يؤثر بهذه الروايات في آراء الشعب وأفكاره

 . وكان رئيس جمعية أنصار التمثيل والسينما

 . ورئيس النادي األهلي

 . لملكيورئيس نادي السالح ا

 ورئيس جمعية الرواد

 .  في كل جمعية من هذه الجمعياتمالًوقد قام بدوره كا

  أنـا رجـل    : ا على أن يقول للناس    وكان يحرص دائم

بينمـا مكـاني وراء     .. خامل، وضعوني خطأ أمام األضواء    

 ! الستار

اوفي األصل لم يكن فقير .. 



 

رض بوالق  أألنه ورث عن والده مساحات واسعة من        

 ليقـوم برحالتـه فـي       الكنه باع كل هذ   . ع ومساكن ومزار

 فـزادت   ١٩٣٠ثم ليشتري ثالث طائرات عـام       . الصحراء

ا وعندما اختاره الملك فؤاد رائد    . ديونه وارتبكت حالته المالية   

 عرض عليه أن يسدد له كـل        ١٩٣٤لولي عهده فاروق سنة     

 . ديونه

 . لكن حسنين اعتذر وشكر الملك فؤاد

ق العرش قـرر أن يسـدد ديـون         وعندما تولى فارو  

 . حسنين

أرجو أن تعفينـي يـا      : لكن حسنين قال للملك فاروق    

حتى ال أتهـم نفسـي بـأنني        . موالي من هذه المنة الكريمة    

 ! أستغل منصبي وثقة الملك الغالية في منفعتي الشخصية

لكنه .. وعرضت عليه أكثر من حكومة أن تسدد ديونه       

 ! رفض

 *** 

أكبر منصـب فـي الدولـة       وصل أحمد حسنين إلى     

 . منصب رئيس الديوان الملكي

 وأصبح يتقاضى مرتب وزير 



 

وال . لكن نصف هذا المرتب كان يذهب لتسديد ديونـه        

     صـاحب  «يعيش بها   .. ايبقى منه سوى حوالي تسعين جنيه

 ! »المقام الرفيع رئيس الديوان

وقد جرت التقاليد يومها أن رؤساء الـديوان الملكـي          

فقد كان زيور باشـا     . تهم وهم في مناصبهم   يحتفظون بشركا 

  ا للديوان وعضوشركة، وكان علي ماهر باشا      ١١ا في   رئيس 

رئيسا في البنك العقاري وشركة المالحةا للديوان وعضو ! 

لكن حسنين رفض أن يتولى أي عمل غيـر أعمـال           

 . وظيفته الرسمية

 كانت الثـروات تتجمـع والصـعاليك        ١٩٤٢في عام   

لكن رئيس الـديوان أحمـد      . حاب الماليين يصبحون من أص  

اا مدينًحسنين بقى فقير . 

وذات يوم شاهد بعضهم عبد الفتاح عمرو باشا وكـان          

يعمل مع حسنين في محل جواهرجي مشهور يـرهن أزرار          

 ! قمصان أحمد حسنين الذهبية

وشاهدوه في محل آخر يبيع بعض سـجاجيد رئـيس          

 ! الديوان



 

ض كتـب أحمـد حسـنين       ومرة ثالثة شاهدوه يبيع بع    

 ! القديمة

   ا إال يعـرف أحـد أن حالتـه        لكن حسنين كان حريص

 . المالية صعبة

 .. ذات يوم أقبل عليه عمرو عبد الفتاح باشا

لـم  .. هذه آخر مرة أراك فيهـا     ..  خالص :وقال له  -

لقد بعـت أغلـى مـا       .. ال الفقر إيصبني من ورائك    

ـ  إوها أنا ذا أشتغل معك فـال أزداد         . أملك .. ارال فق

   بينما خصومك يعرضون علي   ا فـي    أن أكون عضو

 آالف  ١٠ويعـدونني بـدخل     .. عشرات الشـركات  

إذا بقيت معك سوف ينتهي حالي إلى أن أبيع         .. جنيه

 ! أنا أزراري الذهبية

 .. قهقه أحمد حسنين

أنا وأنت أحسن من أصحاب الماليين ما هو        : وقال له 

 ! كالم فارغ.. المال

 .. هثم صحبه إلى مكتب

أرسل في استدعاء اثنـين مـن أصـحاب الماليـين           

 .. المعروفين



 

 ! وتركهما ساعة ونصف عند سكرتيره

لقد تركنا خارج   : وأخذ يقول لعمرو باشا وهو يضحك     

 . هذا الباب بضعة ماليين من الجنيهات

 ! أما أنت المفلس شرف الجلوس مع رئيس الديوان

 . ستدعى صاحبي المالييناثم 

وكلما وعـدهما بـأن     .. حنيان ويتملقان فدخال وهما ين  

يبحث في موضوعهما وطلب أن يمرا عليه في يوم آخر ألنه           

 .مشغول

 . ثم التفت إلى عمرو باشا

ماذا فعلت لهما الماليين وأنا ليس في جيبـي         : وقال له 

مليم واحد لكني سأجعلك تشعر بسعادة ال يشعر بها أحد مـن            

 . اب الماليينحأص

 .. ى نادي محمد علي أحمد حسنين إلهوصحب

 . فأقبل عليهما العظماء والكبراء يدعونهما إلى العشاء

لقد وعدت عمـرو    .. اأسف جد : فقال لهم أحمد حسنين   

 ! باشا للعشاء على حسابي

 أصـحاب   ،إن مثلنا .. اسكت: فضحك حسنين وقال له   

 ! الماليين ال يقبلون هذه الدعوات



 

 ... وتناوال العشاء

بأن الحساب يدفع   .. ى الفاتورة ثم وقع أحمد حسنين عل    

 !في آخر الشهر

 .. ثم التفت إلى عمرو باشا

 !اخذك إلى األوبرا أيضآسوف : وقال له

ا بسليمان نجيب بك مدير األوبرا واتصل تليفوني 

ا للفن أن أحضر    لقد رأيت تشجيع  .. يا سليمان : وقال له 

 . وميةقحفلة الفرقة ال

وكـان فـي    . وذهب مع عمرو باشـا إلـى األوبـرا        

وتقدم الممثلون والممثالت لتحيـة     .. استقبالهما سليمان نجيب  

 ! أحمد حسنين

 .. وانتهت السهرة

 . وصحب حسنين عمرو باشا إلى بيته

هل يستطيع أصحاب الماليين أن     : وقال له وهو يودعه   

 ! يمضوا ليلة أحسن مما أمضينا

 !الفقر لذيذ.. لك حق: فقال له عمرو باشا -

 *** 

  ..وذات يوم



 

لقد توليـت رئاسـة     : قال أحمد حسنين لمصطفى أمين    

كان منهجي هو البساطة    . الديوان ولم تكن لي سياسة خارقة     

والصراحة ويظهر أن الناس يحسبون أن سياسـة القصـور          

ا ال  ألن أحـد  . يجب أن يكتنفها الغموض والظالم والدسائس     

نما كل مـنهم    إو. يريد أن ينظر إلى سياستي بطريقة مباشرة      

 إليها من جانب أو من وراء أو فوق أو تحـت وهكـذا              ينظر

اظنوني داهية واعتبروني عبقري . 

ال .. انني رجل بسيط جـد    ألكن الواقع   : ومضى يقول 

     في عهـد    لقد حدث مثالً  . اأستطيع أن أكون داهية أو عبقري 

. ن اقترحت على الملك أن يغير الـوزارة       أإحدى الوزارات   

وأقبـل الزعمـاء الوطنيـون      نجليز  وتدخل اإل . وقامت أزمة 

نجليز قبل أن تقـدم علـى هـذه    يسألونني لماذا لم تستشر اإل   

 . الخطوة

ألننـي رجـل وطنـي لـو        : قلت للزعماء الوطنيين  

وخيـر لنـا أن     . استشرت اإلنجليز لفتحت لهم باب التـدخل      

ليهم إمن أن نطلب    . يعتدوا على استقاللنا بالتدخل من جانبهم     

 !أن يتدخلوا

 ..  الوطنيونودهش الزعماء



 

فقد كانوا يظنون أن الوطنية هي أن يتظـاهر الرجـل           

 ! نجليزا مع اإلويسري أموره سر.. أمام الناس بأنه وطني

 .. إنني ال أصلح رئيس ديوان: ومن أجل هذا قالوا

ألننـي  . والواقع أنني ال أغضب من الذي يقول هـذا        

وأذهـب إلـى    .. وأمنيتي أن يكبر الملـك    . نفسي أعتقد ذلك  

 ! صحراء ألعيش فيهاال

لكن قد يقول التاريخ عنك أنـك       : سأله مصطفى أمين   -

 ا؟ كنت ضعيفً

نعم ال تنسى في رثـائي أن تكتـب         : رد أحمد حسنين  

ومن أسباب ضـعفي أننـي      . أنني كنت أضعف رئيس ديوان    

 وأعرف أن هـذا أو      .ويجتمع بذاك . أرى أن يقابل الملك هذا    

قول للملك عني   ئ له الفرصة لي   يفأه.  في شخصي  ىذاك يطغ 

وقـد  .. حة بالدي ومليكـي   لذلك ألنني أعمل لمص   . ما يشاء 

ا ما  ا ما أخطأت واعترفت بهذا الخطأ وكثير      بل كثير .. أخطئ

يا : وكنت أقول له  . قابلت الملك عقب حركة سياسية قمت بها      

موالي لقد أخطأت في كذا وكذا، وصحيح أن النـاس قـد ال             

وهكذا إذا جاء بعدي    !  إليه ينتبهون إلى هذا الخطأ لكني أنبهك     



 

خطائي، فإن الملك يكون قـد عرفهـا قبـل أي           أمن يكتشف   

 ! إنسان آخر

وسوف يتحدث التـاريخ عـن      : قال له مصطفى أمين   

 أكبر صراع سياسي بينك وبين اللورد كيلرن؟ 

وإنما أخطـأ  .. إن اللورد كيلرن لم يخطئ   : قال حسنين 

 . بقوه في مصر بعد توقيع المعاهدةأالذين 

  فقد كان مندوب ع يفال يسـتط  . ا له سلطات الحكام   ا سامي

ا في بلد مستقلأن يصبح سفير .. 

أحب الشـرفاء مـنهم     . نجليز في بالدهم  إني أحب اإل  

أحب الوطنيين منهم الذين يحترمون     . الذين يحترمون الشرفاء  

. نجليزي المحـارب  اإل. نجليزي الصديق أحب اإل . الوطنيين

منت منـذ اليـوم األول للحـرب         لقد آ  .اإلنجليزي الصريح 

إنهـم يجـب أن     . العالمية الثانية أنهم سوف يكسبون الحرب     

 . يكسبوها

 . ولكن ليس معنى هذا أن أقبل االعتداء على بالدي

.. أريد أن تكسبوا الحـرب    : نجليزلقد كنت أقول لإل    -

 ! لنبدأ في محاربتكم

نجليز مواجهة بآرائيا ما صارحت اإلوكثير .. 



 

ألنني مؤمن بـأن    .  لم أدس لهم   .ي الخفاء لم أحاربهم ف  

حقنا يخجلهم، عندما أجلس معهم، أتكلـم عـن حقنـا فـي             

أشعر أن عدالة مطالبنا أقوى من كل أسـاطيلهم          . االستقالل

 ! وطائراتهم

إنني أدعو بالدي إلى صـداقة وطيـدة بـين مصـر            

 . وهي صداقة ال تخجل مصر. المستقلة وانجلترا المستقلة

 . نجلتراإوتفيد 

ذات يوم أصيب أحمد حسنين بذبحة صدرية ونقل إلى         

 .. المستشفى

 .. وذهب مصطفى أمين يزوره في المستشفى

 ةوفوجئ بأحمد حسنين يقدم له ورق

 ! خذ هذه وصيتي.. اا صحفيسأعطيك نصر: ويقول له

وأخذ مصطفى أمين الورقة ففـوجئ بأنهـا قصـيدة          

 . نجليزي كبلنجللشاعر اإل

. ١٩١٢ه القصيدة عندي من سنة      هذ: وقال له حسنين  

وحاولت أن أجعل حياتي تسير على      . قد قرأتها آالف المرات   

وإذا كانت هنـاك    . وأن تكون تصرفاتي على منوالها    . هداها

ولـو عشـت    ..  لمن بعدي ولمن أحبهم فهذه وصيتي      ةوصي



 

ولـو مـت فسـتكون    . لجعلت حياتي من أبيات هذه القصيدة   

 . حياتي قصيدة ناقصة

ستعيش حتى تتم   : طفى أمين وهو يضحك   قال له مص   -

 . القصيدة

 .. ضحك أحمد حسنين

فهذا هـو   .. على كل حال خذها   : وقال لمصطفى أمين  

 . األصل

 وأخذ مصطفى أمين الورقة

وكان حسنين قد كتبها بخط يده وكتب فـي مقـدمتها           

هي الكلية التي   » بليول«و. كسفوردأ» بليون» «١٩١٢سنة  «

 . نجلتراإكان يدرس فيها ب

 : أما القصيدة فكانت تقول

إذا استطعت أن تحتفظ برأسك في الوقت الذي يفقد فيه          

 .. ئمةالوينمون عليك بال. من هم حولك رؤوسهم

ومع ذلـك   . إذا وثقت في نفسك حين يشك فيك الجميع       

 . سامحتهم ألنهم شكوا فيك

 . إذا استطعت أن تنتظر وال تمل االنتظار

 . ذيبولم تقابل أكاذيب الناس باألكا



 

 . وإذا كرهك الناس فلم تكرههم

 . وتظاهرت بأنك لست أحسن الناس وال أحكم الناس

 . وإذا استطعت أن تحكم دون أن تسيطر عليك أحالمك

 . وأن تفكر وال تجعل التفكير كل أهدافك

 . إذا استقبلت النصر كما تستقبل الهزيمة سواء بسواء

 .. وإذا استطعت أن تتحمل نتيجة أعمالك

 . تشهد المعول يهدم كل ما كرست من أجله حياتكوأن 

 . وتنحني لتبني من جديد ما تهدم

         ا وإذا استطعت أن تجعل من كل انتصـاراتك نصـر

اواحد. 

 .  ثم تقامر به وتفقده، ثم تعود فتبدأ من جديد

 .. فقدت وما تعبت بغير حسرة على ما

 . رادتكإإذا صبرت في وقت ال تملك فيه سوى 

 . هيب بك أن تتماسكتصرخ فيك وت

إذا استطعت أن تتحدث إلى الشـعب بغيـر أن تفقـد            

 . فضائلك

. وإن تصاحب الملوك بغير أن تفقد اتصالك بالشـعب        

  .عداء واألصدقاء أن ينالوا منكإذا استطعت أن تمنع األ



 

 . وأن تحسب لكل الناس حسابه

 . وأن تخشى الناس مجتمعين

 .  حياتك بالعملإذا استطعت أن تمأل فراغ كل دقيقة من

 . وإذا كانت كل ثانية في حياتك تمضي في جهد مفيد

 . إذا استطعت أن تفعل ذلك كله

 .. فقد ملكت األرض وما عليها

 .. وأصبحت أكثر من ذلك

 !  يا ولديأصبحت رجالً



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني عشر 
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عجاب النساءا موضع إكان أحمد حسنين دائم . 

 . مرأةافقد كان لديه من الصفات ما يعجب أية 

 . الحقيقي» للدون جوان «وكان مثاالً

 . احسن الهندام أنيقً..  ممشوق القامةفقد كان طويالً

وكان صاحب شخصية جذابة، يعرف كيـف يعامـل         

 . النساء

إذا تحدث إلى امرأة اعتقدت أنه ال يرى امرأة غيرهـا         

 !. واهاوال يهتم بامرأة س

وكان رياضيا من أبطال رياضة السيفا شهير . 

  ا جاب الصحراء وواجه أخطارهـا      وكان رحالة شجاع

 . وتحدثت الدنيا عن اكتشافاته الصحراوية

ا، يتحدث فـي كـل       مثقفً وفوق كل ذلك فقد كان رجالً     

شيء وأي شيء في األب، في الشعر العربي القـديم، فـي            

 !. ان وفي الموضةالمسرح، في التمثيل، في الطير

حمد حسنين في أيامه فتـى أحـالم        أكان  .. ولكل ذلك 

 . نساء عصره

رئـيس أول   » رامزي ماكدونالـد  «وقد قالت عنه ابنة     

 . وزارة العمال في بريطانيا



 

 ! أجمل رجل قابلته في حياتي. حسنين

ولم تكن الملكة نازلي هي قصة الغرام الشـهيرة فـي           

 . حياة أحمد حسنين

.. ة أخرى مـع المطربـة الشـهيرة       كانت هناك قص  

 ! أسمهان

 . ١٩٤٠وقد حدثت هذه القصة في أوائل عام 

عجب أحمد حسنين بصـوت أسـمهان السـاحر         أفقد  

الجميل، ثم تعرف إليها، وتوطدت أواصر هذه المعرفة بـين          

 . المطربة الشهيرة ورئيس الديوان الملكي

 . كانت أسمهان أيامها تقيم في فندق مينا هاوس

سنين يزورها في الفندق، فـإذا حضـر ولـم          وكان ح 

يجدها ترك لها رسالة بخط يده، وانتشرت أخبـار زيـارات           

 !. حسنين ألسمهان في مينا هاوس، حتى وصلت إلى القصر

وكان هذا شيء غريب على شخصية أحمـد حسـنين          

 !التي تتميز بالحرص والحذر، والتكتم على حياته الخاصة

     ا في مكتبه بقصـر     وذات يوم كان أحمد حسنين جالس

 . عابدين



 

وفجأة سمع صوت أسمهان تغنـي إحـدى أغنياتهـا          

ظن أن الصوت يأتيه من جهاز راديو في مكـان          . المعروفة

 . بالقصر

 . وانتهت األغنية

 . ألسمهان.. لكن بدأت أغنية ثانية

 وبعدها أغنية ثالثة؟ 

      ـ  وتعجب حسنين ظن أن اإلذاعة تذيع برنامج ا ا خاص

 . ألسمهان

! فوجئ بأغنية رابعة  . ندما انتهت األغنية الثالثة   لكن ع 

 . وهنا شك حسنين في األمر

فنهض من على المكتب ومشى إلى النافذة وأطل منها،         

ا تحت وأمامه على مائدة صـغيرة       ففوجئ بالملك فاروق واقفً   

جهاز فونوغراف، وإلى جانبه أحـد خـدم القصـر يحمـل            

 . اسطوانات أسمهان

أحمد حسنين يطل من النافـذة      رفع الملك رأسه وشاهد     

 . انطلق الملك يضحك بشدة

 . وقال له

 !. مبسوط يا حسنين؟



 

 *** 

.. سـمهان أوقد كتب التابعي أسرار حكاية حسـنين و       

أدرك حسنين أن حكايته مـع أسـمهان أو إعجابـه           «وقال  

بصوتها كما كان يقول ال بد أن تكون قد وصلت إلى مسامع            

عجابـه  إ؟ كال استمر فـي       جزع أو اهتم   لالملكة نازلي، فه  

وهو تصرف ليس لـه غيـر تفسـير         ،  نوتردده على أسمها  

ثارة الملكة نازلي، وهذه سياسته معها،      إواحد، أنه كان يتعمد     

فقد كان يعرف طبيعتها، وأن نار الشوق التي في صدرها ال           

تلبث أن تهدأ ثم تبرد وتخمد، ولم يكن موت هذه النار مـن             

 . برنامج سياسته

 . جاءتني أسمهان تشكووذات يوم 

 : قالت -

 . إيه حكاية صاحبك ده؟

 : قلت

 . صاحبي مين؟ -

 : قالت

 . للي اسمه حسنيناصاحبك  -

 .. ضحكت



 

 : وقلت لها

 .. ؟»صاحبي اللي اسمه حسنين«دلوقتي بقى اسمه  -

 . ؟»صاحبي اللي اسمه حسنين«وعمل إيه 

 : قالت أسمهان

عيدة ومن غير بونجور أو س    .. كلمني اليوم بالتليفون   -

 . أو سالمات

 : قال

قولي لي يا مدام أطرش، هل صحيح أنني أزورك         « -

في بيتك؟ وقبل أن أسـتطيع الـرد أو سـؤاله إيـه             

 . »الحكاية

 . عاد ليسألني

 وهل صحيح أنك بتزوريني في بيتي؟  -

 . وقبل أن أرد مضى يجيب هو على نفسه

 : ويقول

الحمـد  .. ال أنا أزورك وال أنت تزوريني     .. مش كده 

 !. وأنهي المحادثة وأقفل التليفون! متشكر يا مدام أطرش.. هللا

 : ضحكت طويالً

 : وقلت لها



 

 ولم تفهمي إيه الحكاية؟ 

 : قالت أسمهان

 . لم أفهم.. ال

 : قلت لها

ال بـد   .. حسنين كان بيكلمك وإلى جانبه شخص آخر      

أنه كان يحقق معه في عالقتك به، وأراد أن يبرئ نفسه من            

ووجه إليك أسئلة وتـولى     .. لبك في التليفون  فط.. هذه التهمة 

هو اإلجابة عنها، ولكن بطريقة يفهم منهـا الشـخص اللـي            

 . نها إجابتك أنتأجانبه 

 :  غاضبةنسمهاأصاحت 

 معرفتي تهمة؟ .. تهمة

 !. وأخذت تسب وتشتم

 . اثم سكتت كأنها تذكرت شيًئ

 : وسألتني

 ومن يكون الشخص الذي يحقق مع أحمد حسنين؟  -

 : قلت

 !. الملكة نازلي -



 

وابتسـمت فـي    .. وفي الحال زال غضب أسـمهان     

 . سرور

فقد أرضى كبرياءها أن تكون غريمتها التي تغار منها         

 !. صاحبة الجاللة الملكة نازلي

 *** 

 : وبعد هذه المكالمة

فـي إظهـار إعجابـه      » يقتصـد «بدأ أحمد حسـنين     

 !. بأسمهان

 .  في بيتهأو استقبالها.. وكف عن زيارتها في بيتها

ومن ناحيتها فقد قابلت أسمهان هذا الفتور من جانـب          

 . حسنين بعدم المباالة؟

 . أو على األقل تظاهرت بذلك

ومع ذلك فلم يكن يمر شهر دون أن يتحـدث االثنـان            

 . بالتليفون، وكان حديثهما يطول لساعات

تهـا  يكان يسمع لها أغنية في اإلذاعة، فيطلبها فـي ب         

أو يشرح لهـا مـا فـي        .. إعجابه باألغنية دي  ببالتليفون وي 

ويقترح عليها كذا أو كيت وقال      .. األغنية من قوة أو ضعف    

لها ذات مرة أن صوتها هو أصلح صـوت لغنـاء قصـائد             



 

يا نسـيم   « بل إنها تغني قصيدة      ،المرحوم الشيخ علي محمود   

ا من أن يغنيها الشيخ علي محمود       خير» الصبا تحمل سالمي  

 !. نفسه

ت أسمهان تغني في حفلة ساهرة يكون حسنين        وإذا كان 

بين المدعوين إليها، وتالحظ أنه غادر الحفلة قبـل نهايتهـا،           

كانت عندما تعود إلى بيتها تطلبه بالتليفون لتعاتبه وتسأله هل          

صوتها لم يعد يعجبه، وإال فلماذا غادر الحفلة قبل أن يسـمع            

 الوصلة األخيرة؟ 

 ! اتلكنهما توقفا عن تبادل الزيار

        ا إلى  ورغم ذلك فإن الملكة نازلي لم تكن مطمئنة تمام

 . وفاء حسنين

ولم تكن غيرتها وشكوكها تهدأ يوماا، إال لتثور أيام .! 

ا على اطمئنان    يكن حريص   لم والسبب أن حسنين أوالً   

الملكة نازلي وثقتها في وفائه، بل العكس هو الصـحيح، أي           

  أنه كان حريص    ا غيرتها عليه، وشكها في     ا على أن يثير دائم

ا ألنه كان يجتاز مرحلة السن الحرجة       وثاني. إخالصه ووفائه 

 فقد كان أيامها في الخمسـين       ،التي يمر بها كل رجل وامرأة     

 !. هرمن عم



 

 *** 

 : يروي التابعي بقية القصة قائالً

كان حسنين بحكم شخصيته ومنصبه الرفيع أن يختـار   

ديقات من سـيدات الطبقـة      أي عدد يشاء من الصداقات الص     

 !. ا أصيالً شعبيهوكان ذوق.. »ذواقة«الراقية، لكنه كان 

كان يجد راحة ومتعة ما بعدهما راحـة ومتعـة فـي            

مـن الراقصـات   .. الجلوس في غير كلفة مع بنات الشـعب    

 !. والمغنيات

ا وهـو يشـرح لـون الجمـال أو          ا ممتع وكان حديثً 

 !. في كل منهن» الحالوة«

 لو لبست المالية اللف     مثالً» فالنة«مطربة  جمل ال أما  

» شبشبها«ودقات  .  على جبينها فوق الحاجبين    وعقدت منديالً 

 !. مع رنة الخلخال

ولو إلـى   .. وهكذا دخلت أسمهان ثم خرجت من حياته      

 !. حين

ودخل معها في الوقت نفسه عدد كبير من المغنيـات          

 ! والراقصات



 

» بغـزوات «أصبح رجال القصر والحاشية يتنـدرون       

 !. حسنين مع الراقصة فالنة أو المطربة عالنة

ووجد الملك فاروق في هذه القصص مادة يتشفى بهـا          

التي جحدت ذكرى أبيه الملك فـؤاد،       .. من أمه الملكة نازلي   

 !. وفرطت في واجبات مقامها السامي بصفتها أم ملك مصر

أخذ فاروق يتشفى، دون أن يعلم أنه يخـدم مصـلحة           

 . هذه األخبار إلى أمه الملكة نازليحسنين ينقل 

ا فاض كأس صبر نازليوأخير .. 

 . وحزمت حقائبها وسافرت غاضبة ثائرة إلى فلسطين

ية ما زالت دائـرة ولـم       نفقد كانت الحرب العالمية الثا    

 . تستطع أن تسافر إلى أوروبا

في القدس أقامت الملكة نازلي في فنـدق الملـك داود           

ا تصل إلى القصر، وكيف أنها أمضت       وبعد أيام بدأت أخباره   

 . نجليزالسهرة في رقص متواصل مع بعض الضباط اإل

مرة أخرى يلجأ فاروق إلى حسنين، ويطلب منـه أن          

ينقذ الموقف، وأن يسافر إلى القدس ويعـود ومعـه الملكـة            

 ! نازلي

 !. لكن حسنين رفض هذه المرة أن يلبي نداء الملك



 

لم يكـن مـن     .. ىواعتذر عن عدم السفر ألسباب شت     

 ! بينها السبب الصحيح

وكان هذا السبب هو خوفه من أن يقابل أسمهان، فـي           

فندق الملك داود، ألنها كانت قد عادت إلى زوجها األطرش،          

 في  ١٩٢١مير جبل الدروز، عقد قران االثنين في أغسطس         أ

 . حفلة كبيرة أقيمت في دمشق وشهدها الجنرال كاترو

 . ياة مع زوجهاوكانت أسمهان تضيق بالح

 . بالحياة في جبل الدروز

 . وكانت تقوم برحالت كل شهر إلى بيروت والقدس

 . وفي القدس كانت تختار اإلقامة في فندق الملك داود

 . ولهذا اعتذر حسنين عن عدم السفر إلى القدس

 . فكيف سيكون الموقف إذا التقى بأسمهان؟

ـ           ات وماذا يكون موقفه إذا وجد نفسه في إحـدى قاع

.. أو في قاعة الرقص مـع نـازلي ملكـة مصـر           .. الفندق

 !. وأسمهان أميرة جبل الدروز؟

ـ وكانت أسمهان إذا دار الشراب في رأسـها          ارت س

قادرة على عمل كل شيء فقد كانت جسورة جريئة ال تهاب           

ا وال تبالي بشيءأحد .! 



 

 . ولهذا رفض حسنين أن يسافر

وده ووجود  ألنه خاف من أن تنتهز أسمهان فرصة وج       

تحقـق  ! مع نازلي » محضر تحقيق  «الملكة نازلي، لكي تفتح   

الذي كانت جاللتها   » محضر التحقيق «معها فيه في موضوع     

 !أجرته بشأنها مع حسنين

ويقع حسنين بـين مطرقـة الملكـة        .. وتظهر الحقيقة 

 !. وسندان أسمهان.. نازلي

واقترح حسنين على الملك فؤاد أن يعهد بهذه المهمـة          

"  وقال له  .مصطفى النحاس باشا  » رفعة رئيس الوزراء  «إلى  

جاللـة  «إن النحاس باشا خير من يصلح لهذه المهمـة، ألن           

مثل المرحوم والدها عبد الرحيم صبري      » الملكة نازلي وفدية  

       ا للـزعيم   باشا، الذي كان من أخلص الوفديين وأكثرهم تأييد

  .!سعد زغلول

وتكن له صداقة    ا ألن نازلي تحترم النحاس باشا     وأيض 

 !. ا أو مشورةولن ترفض له طلب.. أكيدة

     عندما سمع النحاس بالمهمة سر سرور وقـال   ،اا كبير 

ا وثقة يعتـز    شرفً» الفاروق«إنه يعد هذا التكليف من بجانب       

 !بها مدى الحياة



 

 . وسافر مصطفى النحاس وحرمه إلى القدس

ونجح في مهمته واستجابت الملكـة نـازلي لرجائـه          

 !. ت إلى مصروعاد

 !. لكن بشرط.. عادت

وبمجرد عودتها فاتحت ابنها الملك فاروق فـي أمـر          

 !. زواجها من رئيس ديوانه أحمد حسنين

وطلبت نازلي من فاروق أن يصدر أمره إلى حسـنين          

 !. بأن يتزوجها

ولم يشأ فاروق أن يتقهقر أمام أمه نازلي أو يسلم لهـا            

 . بمطلبها دون قيد أو شرط

 !.. لكن بشرط.. وقوافق فار

أن تكتفي أمه نـازلي بعقـد زواج        .. وكان هذا الشرط  

 !. عرفي

 .. وهكذا كان

تزوج أحمد حسنين ابن المرحوم الشيخ محمد حسـنين         

 والدة  ،بالملكة نازلي أرملة الملك أحمد فؤاد     .. العالم األزهري 

 . صاحب الجاللة فاروق ملك مصر



 

يـب مـدير    وكان أحد شهود العقد المرحوم سليمان نج      

 . دار األوبرا، الذي كان حسنين يثق في حذره وكتمانه

 *** 

واختارت الملكة نازلي سراي الدقي التي ورثتها عـن         

 .. أبيها عبد الرحيم صبري لتكون عش الزوجية

 . وكانت تقابل فيها عريسها أحمد حسنين

بنهـا فـاروق، أن     األن نازلي خجلت أو استحت من       

صر القبة أو قصر عابدين، حيث      تقابل زوجها في جناحها بق    

 !. كانت تعيش مع زوجها األول الملك فؤاد

ولم تمر شهور قليلة على هذا الزواج حتى بدأت أولى          

 . ثمراته

فقد رشح الملك فاروق رئيس ديوانه أحمـد حسـنين          

رئيس     ا أن تخلـف وزارة     ا للوزارة الجديدة، التي كان مفروض

 . ١٩٤٣النحاس باشا في أبريل 

وزارة النحاس باشا قد قامت على غير رغبـة         وكانت  

 على  ه فبراير لطم  ٤الملك فاروق، وكان حسنين يعتبر حادث       

 لسياسته كرئيس لديوان الملـك، وكـان         مخجالً وجهه وفشالً 

حسنين قد أقسم لفاروق على أن يرد له اعتباره، وأن ينـتقم            



 

من السفير البريطاني مايلز المبسون، ومن رئـيس حـزب          

 !. ى النحاس باشاالوفد مصطف

عتقد أحمد حسـنين أن الفرصـة        أ ١٩٤٣وفي أبريل   

مواتية إلقالة مصطفى النحاس ووزارته من الحكم، وقال لـه          

         ا فاروق إنه يطلق يده في هذه الموضوع، ويعهد إليه شخصي

بتشكيل الوزارة الجديدة، التي سوف تأتي بعد إقامـة وزارة          

 . النحاس باشا

 !ء وزارته أعضاواختار حسنين فعالً

 . ا بأسمائهموأعد كشفً

جراءات إقالة وزارة النحاس في مراحلهـا       إلكن بينما   

 !. كانت عين اإلنجليز بالمرصاد.. األخيرة

 .. عرف السفير البريطاني سير مايلز المبسون بالخير

 .. فأرسل برقية باألمر إلى لندن

نذار، وهـو  إوسرعان ما جاء الرد من لندن، في شكل  

 البريطانية ترى أن الحرب توشك أن تدخل فـي          أن الحكومة 

مرحلة دقيقة حاسمة، وهي غزو أوروبا التي تحتلها جيـوش          

هتلر، ولهذا فإن بريطانيا ال تسمح بإجراء أي تغيير أو تعديل           

 . في األوضاع القائمة في مصر



 

وتنصح ببقاء وزارة الوفد ومصطفى النحاس باشا في        

 . الحكم

ا اإلنذار إلى الملك فاروق     وحمل السفير البريطاني هذ   

 !. وطويت وزارة حسنين باشا

 .. وبقى الفصل األخير من حياته
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     ا آخر لعدم اختيـار     في أوراقه رجح محمد التابعي سبب

زارة التي خلفت وزارة النحاس باشا      وأحمد حسنين لرئاسة ال   

 . ١٩٤٤لتي أقيلت في أكتوبر وا

 !. »حكاية مع أسمهان«وهذا السبب هو 

.  بتوابعها ومآسـيها وفضـائحها     حكاية أسمهان أصالً  

 !وبالتحديد تصدع زواجها مع فتى الشاشة الوسيم أحمد سالم

وأكد محمد التابعي أن أسمهان عادت لتتصل بأحمـد         

 كان له تـأثير   » االتصال«وأن هذا   . ١٩٤٤حسنين في عام    

أطلـق  » االتصال«سبب هذا   بو. في حياة زوجها أحمد سالم    

وأن هذه القصة أثرت    ! ثم حاولت االنتحار  .. عليها الرصاص 

 . »نازلي وحسنين«في حياة الزوجين 

» الفضـيحة «وأن وزارة الوفد حاولت أن تستغل هذه        

 !. ضد عدوها أحمد حسنين رئيس الديوان

 *** 

ا عن أسمهانوقد كتب التابعي كثير. . 

ا منهافقد كان قريب .. 

وفي وقت من األوقات كانـت بينهمـا قصـة حـب            

 . رومانسية



 

وتشهد على هذه القصة خطابات أسمهان التي كتبتهـا         

 !للتابعي بخط يدها

 ! من الحببدالً» الصداقة«لكن التابعي أختار 

وتبوح لـه بـأدق     . وكأن أسمهان ترتاح إليه وتثق فيه     

 !وأخطر أسرار حياتها

 : ابعي في أوراقهقال الت

. سمهان قد ضاقت بالحياة الزوجيـة وقيودهـا       أكانت  

وبالحياة . وضاقت بغيرة زوجها حسن األطرش أمير الدروز      

المملة التي كانت تعيشها في قصره بالسويداء عاصمة جبـل          

 . الدروز

ا إلى بيروت    األسباب للسفر حينً   ىوراحت تلتمس أوه  

وحيث ال قيود   .  الطليقة حيث الحياة المرحة  . ا إلى القدس  وحينً

وجهـا  زبل وأمكنها أن تقنـع      . وال رقابة زوج محب غيور    

حسن األطرش بالحضور معها إلى مصـر مـرة ومـرتين           

ونشرت الصحف خبر حضور سعادة األمير حسن األطرش        

 ! محافظ جبل الدروز ومعه زوجته األميرة أمال األطرش

 .. سمها الحقيقياوآمال هو 

 .  المستعاد لدنيا الفن والغناءأما أسمهان فهو االسم



 

وهكذا عادت أسمهان في صحبة زوجها وفـي يـدها          

ياه سلطة االنتداب الفرنسـي     إأعطتها  . جواز سفر دبلوماسي  

 ! كبيريبصفتها زوجة زعيم درز. في سوريا

 *** 

     ا إلدارة الجوازات   وكان األستاذ زكي سعد يومئذ مدير

       وكـان  . هانا بأسـم  والجنسية ولم يكن يحسن الظـن كثيـر

وكان يرفض تجديد اإلذن لها     . يعارض في إقامتها في مصر    

بل وحدث مرة أن حصل مـن رئـيس الـوزراء           . باإلقامة

 باشا على أمر بـإخراج      يوالحاكم العسكري العام حسين سر    

 . أسمهان من الديار المصرية

 .. ويومها بكت أسمهان

وذهبت تشكو إلى محمد التابعي، الذي ذهب إلى رئيس         

راء يتوسط لها واستجاب له رئيس الوزراء وأمر بتجديد         الوز

 !. قامة أسمهان في مصرإإذن 

وعندما عادت مع   .. قامة ألسمهان في مصر   وطابت اإل 

ولما عادت إلى سوريا بعد     . زوجها حسن األطرش في زيارة    

 !ادرت مصر وهي مضطرة كارهةغ. انتهاء الزيارة



 

 قد انتوت   كانت. وفي الزيارة الثانية لمصر مع زوجها     

ا وهو أال تعود مع زوجهـا مـرة أخـرى إلـى جبـل               أمر

 !..الدروز

 . وطلبت منه أن يطلقها

 . ورفض زوجها حسن األطرش الطالق

وهنا فعلت ما كانت تفعله في كل مرة كانت تريد فيها           

ا ا كبير  وبالفعل تناولت عدد   –وهو محاولة االنتحار    . الطالق

 !. من أقراص األسبرين

 .. ها حسن األطرشوطلقها زوج

 . وتركها وحدها في القاهرة.. وعاد إلى جبل الدروز

لهـا عنـد    » حصـانة «وغاب عنها أن زواجها كان      

فلما طلقها زوجهـا    . دارة الجوازات إو.. سلطات األمن العام  

 !»الحصانة«سقطت عنها 

 .. وخرجت أسمهان من مصر

وسافرت إلى القدس وأقامت كعادتها في فندق الملـك         

سـان  «كانت تقضي أيامها في التنقـل بـين فنـدق           و. داود

 ! في القدس» الملك داود«في بيروت وفندق » جورج



 

لكنها لم تجرؤ على العودة إلى سـوريا وإلـى جبـل            

ألنها كانت تعلم أن زوجها السابق األميـر حسـن          ! الدروز

تبـاع  إ وأنه صاحب نفوذ وسـلطان، و      ،األطرش حاقد عليها  

وأن رصاصـة   . عميـاء موالين مخلصين مطيعين طاعـة      

 !قد تصيب منها مقتالً.. طائشة

ولم يلبث المال الذي كان بيدها، أن تبدد فقـد كانـت            

مسرفة كل اإلسراف، وجاء يوم عجزت فيـه عـن تسـديد            

 !الذي حجز على حقائب ثيابها. حساب الفندق

 القليلة التي كانـت     يسمهان ألن تبيع الحل   أواضطرت  

وفي هذا الوقت الصعب    . كتقتنيها، وأن تقترض من هنا وهنا     

ا ا كبيـر  الذي كان يشغل منصب   . سكندر الوهابي إزار القدس   

وأعجب بأسـمهان وسـحر     . في وزارة الخارجية المصرية   

وكان من الطبيعي أن تطلب منه أسمهان التوسط لها         . صوتها

 . مانلكي تواصل الغناء والعمل في السي. بالعودة إلى مصر

 . رسكندر الوهابي إلى مصإوعاد 

وأطنب له  . وتحدث إلى حسني سعيد خال الملكة فريدة      

في وصف أسمهان وجمال صوتها وفتنتها وسـحرها وكـان        

.. ديو مصـر للسـينما    وستأحسني سعيد يشغل منصب مدير      



 

فسافر إلى القدس وقابل أسمهان ووقع بدوره أسـير سـحر           

صوتها وفتنتها ووقع معها بالنيابة عن أستوديو مصر عقـد          

 . التي تنتجها شركة مصر للسينما والتمثيلفي األفالم 

ونص في العقد على أن أجر أسمهان عن عملها فـي           

وهو مبلغ يزيـد علـى      . أول فيلم هو ثالثة عشر ألف جنيه      

األجر الذي كانت تحصل عليه كبيرات الممثالت والمطربات        

في ذلك الوقت، ثم عاد إلى مصر ليبذل مساعيه مـن أجـل             

نـه بـذل هـذه      إوقيـل   . إلى مصر اإلذن ألسمهان بالعودة    

 . المساعي عند حرم مصطفى النحاس باشا

 *** 

ذن لها بالعودة   وانتظرت أسمهان في القدس وصول اإل     

 إلى مصر

وكانت قد سددت ديونها للفندق من عربون عقدها مع         

 . شركة مصر للسينما والتمثيل

 !وذات يوم نزل بالفندق أحمد سالم وتحية كاريوكا

 . يقا ألسمهانوكان كالهما صد

لكن تحية كاريوكا لم تلبث أن غـادرت القـدس إلـى           

 . لبنان



 

 . وبقى أحمد سالم في القدس ينتظر عودتها

حتى اكتشف أن أحمـد     . ولكنها ما أن عادت من حلب     

  مـن  سالم قد تزوج أسمهان بعقد زواج شرعي صحيح وكان        

الممكن عدم االعتداد بهذا العقد كمبرر لعودتها بشكل رسمي         

 !متها في مصرقاإو

لكن السلطات المصرية تلقت من قنصلية مصر بالقدس        

قد أقام قناصة من    . ا جاء فيه أن األمير حسن األطرش      تقرير

وأمرهم بـإطالق   . الدروز على الحدود بين فلسطين وسوريا     

إذا حاولت العـودة    . الرصاص على زوجته السابقة أسمهان    

 . إلى سوريا

 !هكذا تم السماح لها بدخول مصر

وهكذا لم يلبث سلوكها مع زوجها أحمد سـالم يتـأثر           

وبغيرة أحمـد   . وبدأت تضيق بحياة الزوجية وبقيود الزواج     

سالم، وسؤاله أين كانت، وأين أمضت سهرتها؟ ومع مـن؟          

ومن الذي كان يحدثها بالتليفون؟ ولمـاذا قطعـت حـديثها           

 !. التليفوني عندما دخل؟

 .. مد سالموبدأ الخالف والخصام بين أسمهان وأح



 

وذات يوم ذهبت أسمهان إلى بيت تحية كاريوكا تطلب         

مقابلتها، وتعجبت تحية ودهشت ما سر هذه الزيـارة ومـا           

وراءها؟ لقد كانت آخر مقابلة بينهمـا بفنـدق الملـك داود            

 خطفـت  قد   نيوم عادت تحية من حلب لتجد أسمها      . بالقدس

 !منها أحمد سالم وتزوجته

 .. هان وأحسنت استقبالهابت تحية كاريوكا بأسمحور

 ! عاوزة منك خدمة: وقالت لها أسمهان -

 . بكل سرور: ردت تحية كاريوكا

عاوزة تطلبي أحمد سـالم بـالتليفون       : قالت أسمهان  -

وتطلبـي  . وسوف أرد أنا على التليفون    . الساعة كذا 

 !مني تكلمي زوجي أحمد سالم

 !ثم شرحت لتحية السر والسبب

 .. ووافقت تحية كاريوكا

قد كانت فرصة للسخرية والهزء من الرجـل الـذي          ف

 ! تخلى عنها من أجل امرأة أخرى

كانت أسمهان وأحمد سالم يعيشان في فيال في شـارع          

 .. الهرم

  ..وفي الساعة المحددة دق جرس التليفون



 

 .. وتناولت أسمهان السماعة

مين عاوزه  .. يوه موجود أ: وسمعها أحمد سالم تقول    -

هـو  أ.. متـزعليش ..  حاضر ..طيب.. وعايزاه ليه 

 !. جاي يكلمك

 ..ثم التفتت إلى أحمد سالم

تحية كاريوكا عـايزة    : وقالت له بابتسامة ذات معنى     -

 ! تكلمك يا سي أحمد

 .. وكانت مفاجأة للمسكين أحمد سالم

ووقفت أسـمهان إلـى جانبـه       .. قام وتناول السماعة  

 . تنصت للحديث

 . ألو: ولم يكن أحمد سالم يقول

لقت تحية كاريوكا بصوت عال مجلجل تعاتبه       حتى انط 

وتوبخه على أخالقه ومواعيده، وتقول له إنهـا لـم تطلـب            

مقابلته وأنه هو الذي طلب مقابلتها وألح في الرجـاء حتـى            

دي . وحددت له الساعة لماذا لم يحضر في الميعـاد        .. قبلت

 !. مش أخالق ومش أدب

فاجأة ال  وقد أخذته الم  . كل ذلك وأحمد سالم فاغر فاهه     

نهت تحية كاريوكا الحـديث وقطعـت       أو. يعرف ماذا يقول  



 

ا يفيق فيه من دهشته بـل       ولم تترك له أسمهان وقتً    . المكالمة

 . أخذت بخناقة وهي تهزه بعنف

مـش ممكـن أعـيش      .. يا أنـت  .. يا أنا : وتقول له  -

 ! طلقني.. معاك

 .. وبدأت البكاء والدموع

 . وبدأ هو يحلف ويقسم باإليمان

أخذ ما فيهـا مـن      .. ا أسرع إلى غرفة الحمام    وأخير

 !مطهر وأفرغ ما في الزجاجة في جوفه يريد االنتحار

 .. وعال الصراخ والعويل

 .. ودقت التليفونات

 . وأسرع إلى الفيال أصدقاء وصديقات الزوجين

وغسـل معـدة الـزوج      . وحضر الطبيب على عجل   

 ! المسكين

» دةشـهي «وخرجت أسمهان من المعركة على شـكل        

مرأة أخرى، ومع ذلك تصفح عنـه       اويغازل  . يخونها زوجها 

إذن من حقها أن تقول له بعد       . وتغفر له وترضى بالحياة معه    

 !ذلك ال تتشدد معي في الحساب أين كنت ومع من كنت

 !لكن أحمد سالم لم يكن ذلك الزوج



 

ويسأل أسمهان عن كـل     . فقد مضى يدقق في السحاب    

أين كانـت   .  ال تمضيها معه   كبيرة وصغيرة، وعن كل ساعة    

 ومع من؟ 

ا داخله الشك في أمرهاوأخير . 

 . لكنه لم يصارحها بشكوكه

 . بل أخذ يراقبها دون أن تعلم

 .. وذات يوم

رآها من بعيد تخرج من بيت أحمد حسنين في ميـدان           

 !عبد المنعم بالدقي

 *** 

 .. وأسرع أحمد سالم إلى دكان بقالة قريب

ولما رد عليه حسنين قال     .  بيته وطلب أحمد حسنين في   

نـه يحتـرم   أل. له أحمد سالم إنه ال يعرف كيف يبدأ حديثـه    

لكنه كزوج يغار علـى     . حسنين باشا ويقدر صفاته الممتازة    

 . زوجته وله حقوق

ومن حقي أن أسأل رفعتك     : ومضى أحمد سالم يقول    -

ولماذا تزورك مـن    . ماذا كانت زوجتي تفعل عندك    

. بل وأنت رجل جنتلمان   . نيغير علمي ومن غير أذ    



 

مـن غيـر أن     . لماذا تستقبل في بيتك سيدة متزوجة     

 يكون زوجها معها؟ 

..  أحمد حسنين إلى عتاب أحمد سالم في صبر        ىوأصغ

 المـتهم فـي     ئثم تكلم بلسان الحزين اآلسف المظلوم المبر      

 !أغلى ما يعتز به هو شرفه

ده أنت زي   .. عيب يا أحمد  . قال حسنين بصوت هادئ   

وأنا كنت فاكر أنها قالت لك وأنك       .. نتيبومراتك زي   .. نيبا

 . عارف بزيارتها لي

وأضاف حسنين أنه مثل جميع من في البلـد يعجـب           

. بصوت أسمهان ويهمه أال تغني إال ما يوافق طبقات صوتها         

سمهان زارته لكي تأخذ رأيه في أغاني فيلمها الجديـد          أوأن  

 ! »غرام وانتقام«

  ..وانتهت المحادثة

وتظاهر أحمد سالم أنه صدق أحمد حسـنين واقتنـع          

ا لم يصدق حرفًبكالمه لكنه طبعا من هذا الكالما واحد ! 

 .. ودعا إلى فيال الهرم

ولماذا لم تستأذنه   .. سمهان لماذا زارت حسنين   أوسأل  

 في هذه الزيارة؟ 



 

ن حسنين صديق قديم وأنها عرفته      إ: وقالت له أسمهان  

وأنها ليس في نيتهـا أن تقـاطع        . لمقبل أن تعرف أحمد سا    

كما أنها ليس مـن عادتهـا أن        ..  من أجله  ىأصدقائها القدام 

 وأنها حرة تزور من تشاء     . ا قبل أن تقوم بزيارته    تستأذن أحد

 !في أي وقت تشاء

.. إذا لم يعجبـك هـذا     : نهت أسمهان كالمها قائلة   أو -

 !طلقني وأرح بالك وبالي.. نت حرأف

  سالم االنتحار ومرة أخرى حاول أحمد

 .. ومرة أخرى

 !نقذوهأأسعفوه و



 

 

 

 

 

 الفصل الرابع عشر

١٤



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

قتربت قصة أحمد حسنين وأسمهان وزوجهـا أحمـد         ا

 . سالم من النهاية

 . وقد كانت نهاية درامية مأساوية لألطراف الثالثة

فقد تعقدت العالقة الزوجية بين أسمهان وأحمد سـالم،         

 . الذي كان يحاصرها بظنون الغيرة وشكوكها

 . هوكانت هي قد ضاقت بقفص الزوجية وقيود

ـ ثم جاءت زيارتها ألحمد حسـنين فـي بي         ه لتفجـر   ت

 . الخالفات وتشعل النار في المشكالت بين الزوجين

 : ويكمل محمد التابعي القصة

بدأ أحمد سالم يسرف في الشراب، ليحـاول تخـدير          

 ! الثائرةهعصابأ

 . انت أسمهان كذلك تدمن الشرابوك

 ! وعراكبوهكذا مضت الحياة بينهما في شرا

 .. وذات مساء

 . انتصف الليل ولم تعد أسمهان

 . وجلس أحمد سالم في البيت ينتظرها

   ا ولم تعد أسمهان، وتناول     ودقت الساعة األولى صباح

أحمد سالم التليفون وسأل عنها في بيت صديقة لهـا كانـت            



 

سمهان كانت  أإن  : ردد عليها، وقالت له الصديقة    تكثر من الت  

ولكنها انصـرفت قبـل الثامنـة       . قد زارتها بعد ظهر اليوم    

 !. مساء

وأخير   ا عادت أسـمهان لتجـد      ا وحوالي الثالثة صباح

زوجها أحمد سالم ينتظرها، وفي عينيه شـيء مـا أخافهـا            

 . وحبس ألفاظ التحدي في فمها

 *** 

 ت؟وسألها أحمد سالم أين كان

   ا قالت لـه إنهـا      تلعثمت أسمهان واضطربت، وأخير

وهي الصديقة نفسـها التـي      .. »فالنة«كانت عند صديقتها    

اتصل بها أحمد سالم وعرف منها أن أسمهان تركتهـا قبـل            

 . الثامنة مساء

 : ر على أسنانهضقال لها أحمد سالم وهو ي

 . كنت عندها لدلوقت؟ -

 :نقالت أسمها

 .. نعم -

 : قال أحمد سالم



 

إنك انصرفت قبل السـاعة     : لكني سألتها عنك فقالت    -

 !. الثامنة

 : سكتت أسمهان

 . وألول مرة أحست بالخوف من زوجها أحمد سالم

 : وعاد ليسألها

 كنت فين لدلوقت؟ عند حسنين؟  -

 .. اثم وثب واقفً

 . لكنها كانت أسرع منه إلى الباب

     ا من جيبـه، صـوبه      وكان أحمد سالم قد أخرج مسدس

 !. وهي تجري وأطلق النار، لكنه لم يصبهاعليها 

ي االوأرسل اللواء سليم زكي حكمدار القاهرة األميـر       

 .  ليحاول إصالح األمر بين الزوجين،إمام إبراهيم

 *** 

وذهب األميراالي إمام إبراهيم إلى فيال أسمهان وأحمد        

 . سالم

   ا في الفراش، وقد شد الغطـاء       ووجد أحمد سالم ممدد

ا فـي   أنه يحاول أن يخفي تحت الغطاء شـيئً       على نفسه، وك  

 !. يده



 

وأنطلق أحمد سالم يسب ويشتم فـي أسـمهان وفـي           

 !. حسنين

 . براهيم أن يهدئ من ثورتهإوحاول األميراالي إمام 

حمد سالم أن يقف فـي      أوعندما اقترب منه صاح فيه      

ا، وأنه سـوف    إن في يده مسدس   : وقال له . مكانه وال يقترب  

 ى كل من يحاول القبض عليه؟ يطلق الرصاص عل

 .. ودارت مناقشة بين الرجلين

 أن يهدئ مـن ثـورة       تكلم إمام إبراهيم بهدوء محاوالً    

 أن ليس هناك ما يخشاه، وفي الوقـت         هأحمد سالم، وأن يقنع   

    ا بقدم وخطوة بخطـوة إلـى       نفسه كان يحاول االقتراب قدم

 !. الفراش

نعـوت  بينما أحمد سالم كان يصف أسمهان بـأقبح ال        

وكيف أنها تخونه مع أحمد     . ويروي ما فعلته وما زالت تفعله     

 !. حسنين

وفي لحظة ما أعتقد األميراالي إمام إبراهيم على قرب         

مساك بيده  إلا كاف من الفراش، فوثب على أحمد سالم محاوالً       

 !. التي تصوب المسدس

 . وانطلقت رصاصته



 

 !راالي إماميموأصاب األ

 .. وأعقبتها رصاصة أخرى

 . دخلت في صدر أحمد سالم واستقرت في أحدى رئتيه

 . وكانت ضجة كبرى

خرجت الصحف تحمل عناوين بالبنط  الكبير تـروي         

 . مأساة أحمد سالم وأسمهان

ا من أقوال أحمد سالم عـن       لكن الصحف لم تنشر شيئً    

 . أحمد حسنين باشا رئيس ديوان الملك

 ألن البوليس والسلطات كتمت األمر عـن الصـحافة        

 ! والصحفيين

ونقل المصاب أحمد سالم تحت الحراسة إلى مستشفى        

 . قصر العيني

ا يواجه خطر الموتوبقى أيام . 

 . ووجهت إليه تهمة الشروع في قتل زوجته أسمهان

وتهمة مقاومة السلطات وإطـالق الرصـاص علـى         

 . األميراالي إمام إبراهيم أثناء قيامه بواجبه

أحمد سالم بسبب خطورة    ستجواب  اولم تستطع النيابة    

 . حالته



 

 –يـر   ا فبر ٤ التـي هـي وزارة       –لكن حكومة الوفد    

ا بكل التفاصيلسمعت طبع . 

 . وكذلك سمع بها القصر وجميع من في القصر

قد عاد  .. وعرفت الملكة نازلي أن زوجها أحمد حسنين      

 !. أو أن أسمهان قد عادت إلى حسنين.. إلى أسمهان

  ا كبي وسر الوفديون سرورا، ووحدوا اهللا الذي مكـن      ر

 . لهم من عدوهم رئيس الديوان أحمد حسنين

الـذي  ..  فبرايـر  ٤وكان حسنين قد أقسم بعد حادث       

 على وجهه، أقسم على أنه ينتقم للقصر ولنفسه         هاعتبره لطم 

من سفير بريطانيا مايلز البسون ومن مصطفى النحاس باشا،         

نتقام وإلقالـة    أن الفرصة مواتية لال    ١٩٤٣بريل  إوأعتقد في   

ا إلى القصر تقول فيه     نذارإالوزارة الوفدية، لكن لندن أرسلت      

 . إنها ال تسمح في ظروف الحرب بتغيير الوزارة

وعرف الوفديون أن إقالة كانت توشك أن تقـع، وأن          

 !. وراءها أحمد حسنين باشا رئيس الديوان

 . ضمروا الشر لهأو

  ورئـيس  ا بـين حكومـة الوفـد        وأصبح العداء سافر

 . الديوان



 

وذات يوم قبل حادث أحمد سالم وأسـمهان بشـهور          

 . قليلة

 .. وذات يوم

دي إلى وزير المعـارف بسـؤال عـن         فتقدم نائب و  

صناعية التابعة لوزارته وعن نشاط الورش بهـا        لالمدارس ا 

في صناعة األثاث، وهل لهذه المدارس ديون عند بعض كبار          

  .الموظفين؟

إن : وقـال : ب عن السؤال  ووقف وزير المعارف يجي   

الموظف الكبير الوحيد المدين إلحدى المدارس الصناعية هو        

صاحب المقام الرفيع أحمد حسنين باشا رئيس الـديوان، وأن          

رفعته كان قد أوصى إحدى المدارس الصناعية بصنع طقـم          

وأن المدرسة أنجزت الطلـب     ! كذا وعدد موائد ومقاعد كيت    

سنين باشـا، وبعـث معـه       ثاث المطلوب إلى ح   األوأرسلت  

بالفاتورة، لكن حسنين لم يدفع وطالبته المدرسة مرة ومرتين         

   ا حولـت المدرسـة األوراق إلـى وزارة         فلم يدفع، وأخيـر

 !. المعارف

وأضاف وزير المعارف أن الوزارة بح صوتها مـن         

 !. مطالبة أحمد حسنين باشا بسداد الدين ولكنه لم يدفع



 

 .. وكانت فرصة للوفد

كثر من نائب وفدي ليخـرج لسـانه لـرئيس          ووقف أ 

ن، ويسخر منه ويشمت به، ويطالب الحكومة بأن تكون         االديو

حازمة، وأن تنصرف ومع هذا المدين المماطل الذي اسـمه          

 !أحمد حسنين

 *** 

ووقف النائب المعارض فكري أباظة ليدافع عن أحمد        

 . حسنين

 على شـرف ونزاهـة    وقال إن هذا الدين ينهض دليالً     

 هوأن هذا الرجل الذي يستغل منصـب      .. مانة أحمد حسنين  وأ

كما فعل آخرون غيره، لجمع ثروة طائلة، هذا الرجل عاجز          

 !يد على مائة أو مائتي جنيهزعن سداد دين ال ي

نه رجل فقير وشريف ونزيـه      عاجز عن سداد الدين أل    

 !. وأمين

 . وهاج النواب الوفديون ضد فكري أباظة

لتهم ضد رئيس الـديوان هـي   إن حم:  ليقول  هو وعاد

 !. صغار في صغار



 

واشتد هياج النواب الوفـديون، وصـاح بعضـهم أن          

 . فكري أباظة يشتم مجلس النواب

 . واستمر فكري أباظة في الكالم

ا طلب منه رئيس مجلس النواب أن يكف عـن          وأخير

 . الكالم وأن يجلس

لكن فكري أباظة لم يكف عن الكـالم ولـم يجلـس،            

رئيس المجلس بأن يخرج ويغادر قاعة المجلسها أمروأخير  . 

 !. لكن فكري أباظة رفض أن يخرج

 .. ودقت األجراس

 

خراج النائـب   إوأسرع حرس الجلوس وأمره الرئيس ب     

 !. المحترم فكري أباظة من القاعة

وحمل الحرس فكري أباظة وخرجوا به وهو يصـيح         

ا نواب الوفدبأعلى صوته مخاطب . 

 !. أنتم تعلبون بالنار..  تلعبون بالنارأنتم.. كينايا مس

 *** 

 .. وبعد ساعة واحدة



 

لتر سمارت الموظف الكبير في السـفارة       او ذهب سير 

البريطانية، وقابل رئيس الوزراء مصطفى النحـاس باشـا،         

إن الحكومة البريطانية التـي تؤيـد بقـاء    : وقال له ما معناه  

تصرفات وزارته ضد رغبة القصر، وتعد نفسها مسئولة عن         

الوزارة، وأن الحكومة البريطانية ال تقر تصـرفات النـواب          

الوفديين في جلسة اليوم، وتنظر إلى الحملـة ضـد رئـيس            

الديوان بعدم االرتياح، وترجو من رفعة رئيس الـوزارة أن          

، الذي خلفتـه هـذه الحملـة     يئا يزيل به األثر الس    يعمل شيئً 

 !. الظالمة في النفوس

ارت أن يحذف مـن مضـبطة       واقترح سير والتر سم   

الجلسة كل ما دار وكل ما قيل حول هذا السؤال وحول أحمد            

 . حسنين باشا

 .. ووافق مصطفى النحاس

 . وفي اليوم التالي اجتمع مجلس النواب

ووقف فكري أباظة وفي يده مضبطة الجلسة السـابقة،      

ا يريد أن ينبه إليه، وسأله رئيس       في المضبطة نقص  : نهإوقال  

 . عن ذلكالمجلس 

 . قال فكري أباظة



 

ا في المضبطة السابقة عن حادث طردي       لم أجد شيئً   -

 !من المجلس

 . حد النواب المحترمينأصاح 

 !. حصلش ما -

 : سألهم فكري أباظة

 . ألم تطردوني من الجلسة؟ -

 : قال النواب الوفديون

- ما حصلش.. اأبد . 

 :سألهم فكري أباظة

 . !والكالم اللي قلتوه على حسنين باشا

 : قالوا -

 !. محصلش -

 : لهمأس

 . والكالم اللي قلته أنا؟ -

 : قالوا

 !. محصلش -

 .. وفهم فكري أباظة

 : فسألهم قبل أن يجلس



 

ومحصلش جواب من وزير    .. يعني محصلش سؤال   -

 . ا؟ومحصلش حاجة أبد.. المعارف

- اصاحوا جميع : 

 !محصلش.. أدي أنت فهمت.. برافو عليك -

 !. وهكذا انتهت هذه المهزلة

 *** 

لكن الحقد ظل في نفوس الوفديين ضد أحمـد حسـين           

 . رئيس الديوان

     ا بحـادث أحمـد سـالم       ومن هنا كان سروره كبيـر

وبالدور الذي لعبه عدوهم حسنين باشا في هـذا         .. وأسمهان

الحادث وأرسلوا أحدهم إلى أحمد سالم في مستشـفى قصـر           

العيني، يعرض عليه أن يوكل عنه أحـد كبـار المحـامين            

فديين، وكان غرضهم أن يقـف المحـامي فـي محكمـة      الو

شهاد قصـة أحمـد     ا وعلى رؤوس األ   الجنايات، ويروي علنً  

حسنين وأسمهان، وكيف أن أحمد سالم هو الضحية المسكينة         

 !. لرئيس الديوان

أنها ستكون الضربة القاضية ألحمد حسنيناومؤكد  . 

 . لكن القدر شاء أن يخيب أمل الوفديين



 

 أيام على الحادث حتى سـافرت أسـمهان         فلم تكد تمر  

بسيارتها إلى رأس البر، وانقلبت بها السيارة فـي الترعـة،           

 !. وانوغرقت والقت منيتها قبل األ

 . كان هذا في شهر يوليه

وفي شهر أكتوبر وقبل أن تعرض قضية أحمد سـالم          

 !. على محكمة الجنايات أقيلت وزارة الوفد

فضيحة، كان يمكـن    وهكذا نجا أحمد حسنين من أكبر       

 وماتت ثورة الغضب في صدر أحمد سـالم   ،أن تهدد مستقبله  

 . بموت أسمهان

ا عن حسنين باشا عندما نظـرت قضـيته         ولم يقل شيئً  

 . أمام حكمة الجنايات

 . حمد حسنين من الفضيحةأونجا 

 !. من قدره المحتوم.. لكنه لم يكن يستطيع أن ينجو



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل األخري
!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

لم يكن ممكنًا إال أن تكون نهاية حياة أحمـد حسـنين            

درامية حادة، تماما كانت صفحات حياة هذا الرجـل مليئـة           

 !األقرب إلى حكايات ألف ليلة وليلة. ةيباألحداث الدرام

 رجالً من ألف ليلة؟ .. وقد كان أحمد حسنين بالفعل

 في حواري بوالق وعلى     فقد ولد في بيئة شعبية وتربى     

ونشأ في بيت رجل أزهري هـو والـده         . ضفاف نيل مصر  

 . الشيخ محمد حسنين العالم األزهري

كان قلب ابن بوالق الشاب مليًئا بـالطموح واآلمـال          

وكان مؤهالً ألن يكون نجما من نجوم الحياة فـي          . الواسعة

 . مصر، وقد أصبح بالفعل ذلك النجم

نذ سافر للتعلم فـي جامعـة       ارتفع نجم أحمد حسنين م    

 . أكسفورد بانجلترا

نجليز في الدراسة وفي رياضـة      وتفوق على أقرانه اإل   

 . »الشيش«السالح 

 .. وعاد إلى مصر

ليرتفع نجمه أكثر وأكثر عنـدما قـام برحالتـه فـي        

يتحدث الناس عن   . الصحراء وأصبح رحالة مكتشفًا للواحات    



 

 دول العالم أرفع    جرأته في مواجهة أخطار الصحراء، وتقلده     

 . األوسمة والنياشين

 . وظل نجم أحمد حسنين في االرتفاع

 . ملك فؤاد ألن يجعله يعمل معه إلى جوارهلوسعى ل

 . ثم اختاره رائدا البنه فاروق

وبشخصـيته القويـة    . هد فاروق برائده  عوبهر ولي ال  

لفـاروق  » األمين األول «وأصبح حسنين فيما بعد     . الساحرة

 . ملكًاعندما أصبح 

 . وعاش النجم أحمد حسنين حياة أسطورية

وعشقته الملكـة نـازلي ولهثـت       . كان معبود النساء  

وأجبرت ابنها الملك فـاروق علـى أن يزوجهـا أو           . وراءه

 . يوافق مضطرا على زواجها من أحمد حسنين

وعمل حسنين رئيسا للديوان الملكي أكثر مـن سـت          

 . سنوات

السـنوات المليئـة    وكان له دور كبير خـالل هـذه         

 . باألحداث السياسية الدقيقة في تاريخ مصر

مـا طـار طيـر      «: لكن المثل المصري العربي يقول    

 . »!إال كما طار وقع.. وارتفع



 

ولقد نجا أحمد حسنين من كثير من المشكالت الصعبة         

 . وارتفع كما لم يرتفع كثيرون من أبناء جيله.. في طريقه

 ة سـريع  تحياته جـاء  ونهاية  .. لكن موعده مع قدره   

 !  أيضاةوغامض.. ةومباغت

 .. مات أحمد حسنين

  إن كـان موتـه قضـاء       –ولم يعرف أحد حتى اليوم      

 !. أم حادث قتل مدبر.. وقدرا

 *** 

 . ١٩٤٦ فبراير عام ١٩حدث ذلك ظهر يوم 

كان أحمد حسنين مدعوا على الغداء في بيـت أحـد           

 .. أصدقائه

 . مكتبه بقصر عابدينلكن األعمال تراكمت عليه في 

فاعتـذر  . وأدرك أنه لن يمكنه اللحاق بموعد الغـداء       

 . هلصاحبه وأكمل بقية أعمال

 .. وفي الساعة الثالثة ظهرا

غادر أحمد حسنين قصر عابدين في سيارته متجها إلى         

وعندما كانت السيارة تعبر كـوبري قصـر        . بيته في الدقي  



 

 ةحية األخرى المضاد  فجأة وبال مقدمات جاءت من النا     . النيل

 . نجليزي بسرعة جنونيةسيارة لوري تابعة لقوات الجيش اإل

نجليزي في لحظة حول سيارة أحمـد       ودار اللوري اإل  

 . حسنين وصدمها صدمة هائلة

 .. والتفت سائق سيارة حسنين مذعورا إلى الخلف

 ! يا ساتر يا رب.. يا ساتر: وقال أحمد حسنين

نجليزي إلى الخلف بعد أن     وتقهقرت سيارة اللوري اإل   

ارتبك سائقها، ودار نصف دورة حول سيارة أحمد حسـنين          

فعاد إلى الخلف مرة    . ففوجئ بسيارة قادمة من االتجاه األخر     

 !. أخرى ليصدم سيارة أحمد حسنين مرة ثانية

حمد حسنين قد انحنى قليالً في مكانه بالسـيارة         أوكان  

 !. وبدأ الدم ينزف من أنفه

ر سيارة أحمـد عبـد الغفـار وزيـر          وتصادف مرو 

فأسرع بنقل أحمد حسنين بسيارته إلـى مستشـفى         . الزراعة

 . نجلو أمريكاناأل

لكن روح أحمد حسنين فاضت إلى بارئها في الطريق         

 !. ىإلى المستشف



 

جثـة  ..  إلى بيته في الدقي    ىفنقلوا جثمانه من المستشف   

 !. هامدة

 *** 

ليـوم  ر والصحف العالمية في ا    صوخرجت صحف م  

التالي تحمل أخبار الحادث الذي راح ضحية له أحمد حسنين          

 . رئيس الديوان الملكي

نها تشك في أن الحادث قضاء      إوقالت بعض الصحف    

 !وقدر

 . قالوا إن أحمد حسنين قتل

 . وإن نهايته لم تكن مجرد مصادفة

وذلك تصـفية   . نجليز بتدبير الحادث  واتهم بعضهم اإل  

نجليـز  أحمد حسنين ولم تعجـب اإل     لمواقف سياسية قام بها     

 . خاصة خالل فترة الحرب العالمية الثانية

نه هو الذي دبر    ألكن البعض األخر اتهم الملك فاروق ب      

 !حادث مصرع أحمد حسنين رئيس ديوانه

      ا حقده وغضبه على    وقالوا إن الملك فاروق لم ينس أبد

 الذي جعل نازلي تجبر ابنها الملك     . أحمد حسنين ابن الشعب   



 

وعلى التوقيع على وثيقـة هـذا       .. فاروق على زواجها منه   

 .! الزواج

 *** 

ودلل هؤالء على ذلك بأن الملك فـاروق بمجـرد أن           

سمع بخبر وفاة أحمد حسنين حتى أسرع إلـى فـيال أحمـد             

ثم عـاد إلـى     . وحصل على مفاتيح مكتبه   . حسنين في الدقي  

واج القصر وفي جيبه هذه المفاتيح واستولى على ورقة الـز         

 ! العرفي

وصرح محمد زكي حسين وزير األوقـاف لجريـدة         

األخبار بعد حادث وفاة أحمد حسنين بست سنوات بأنه كـان           

أحد الشهود الذين رأوا الملك فاروق في فيال أحمد حسـنين           

وقال إنه كان يشغل وقتها وظيفة رئيس مجلـس         . يوم وفاته 

 وقد حضر بصحبة رئيس   . إدارة المجالس الحسبية في مصر    

وأنه . مجلس مصر إلى فيال حسنين لحصر تركته بعد وفاته        

فوجئ بوصول الملك فاروق إلى الفـيال ودهـش حـين رآه            

. يصعد درج المنزل بسرعة جنونية وفي أقل من لمح البصر         

ثم اتجه في الحال إلى مكتب أحمد حسنين وأخذ يجري تفتيش           



 

ولم يمكث طويالً وسرعان ما غادر المنزل دون أن         . المكتب

 . هل الفقيدلى أيالحظ أنه قدم العزاء إ

بعد أن غادر الملك المنزل بدأت بمسـاعدة        : وأضاف

واتجهنـا إلـى    . رئيس مجلس حسبي مصر حصر الشـركة      

مكتب حسنين باشا الذي اعتدى عليه الملك بتفتيشه وبعثرة ما          

مما زاد مهمتنا صعوبة وهنا حضرت شـقيقة        . به من أوراق  

 الملك فاروق تناول مـن هـذه         وذكرت لنا أن   ،حسنين باشا 

 !األوراق وثيقة زواج شقيقها من الملكة نازلي

 الجريدة تكذب هذا    ىلكن شقيقة أحمد حسنين أرسلت إل     

مما جعل الجريدة تعرض التكذيب على محمد زكي        .. الكالم

 .. حسنين الذي عاد ليؤكد الواقعة

لقد توجهت إلى منزل الفقيد أحمد حسنين       . وقال بالنص 

عي رئيس مجلس حسبي مصر وعدد مـن الخبـراء          باشا وم 

 . وذلك بعد أن أخطرنا بوفاته في حادث تصادم

وقابلتني السيدة شقيقته وبادرتني بالقول بـأن الملـك         

حضر إلى المنزل وصعد إلى الطابق األعلى ودخل غرفـة          

الفقيد وكتبه، وقالت إنها تستنتج أنه أخذ بعض األوراق مـن           

 . مكتب الفقيد



 

 ..  إلى الطابق األعلىفصعدت معها

واألوراق مبعثرة  . ورأيت جميع أدراج المكتب مفتوحة    

ا اعتدى علـى المكتـب وعبـث        مما يدل على أن أحد    . فيها

 . بمحتوياته

 لتها عما تظنه قد أخذ من هذه األوراق؟ أفلما س

 زواج المرحـوم     عقد أجابت بقولها إنها تظن أنه أخذ     

 !. شقيقها من الملكة نازلي

 *** 

 ١٩٥٢د نشرت جريدة األخبار في أول ديسمبر عام         وق

تصريحا لكريم ثابت المستشار الصحفي للملك فـاروق قـال    

 . فيه

الذي حدث أنه لما توفي أحمد حسنين أسـرعت إلـى           

.  الخبر هوذهب إلى هناك الملك فاروق فورا عندما بلغ       . بيته

ودخل فاروق حجرة المرحوم أحمد حسنين الخاصـة وفـتح          

جها، وأخذ األوراق وانصرف وقال لي فاروق في        جميع أدرا 

إنه عثر في أدراج أحمد حسنين على وثيقة عقـد          : نفس اليوم 

 . »زواجه بالملكة نازلي

 .. وفي نفس العدد



 

 : نطوان بوللي أقرب أفراد حاشية الملك فاروقأقال 

       ا في يوم وفاة أحمد حسنين كان فاروق متأثروما  .ا جد 

لى فراش الموت الـذي     إبني معه   كاد يسمح بوفاته حتى صح    

وراح يبحث وينقب حتى أخـذ      . كان راقدا عليه أحمد حسنين    

ولـم يخبرنـي    . نسانإكان مهتما بأال تقع في يد أي        . أوراقًا

 !. الملك عن هذه األوراق بشيء

أظن أن الملك فـاروق كـره أحمـد         : وأضاف بوللي 

ه، وأنه  ألنه شعر بعد وفاته أنه كان محتاجا إلي       . حسنين باشا 

بعد وفاته، وكان فاروق يتضايق من الشائعات عن        » الص«

عالقة الملكة نازلي بأحمد حسنين، لكنه في قرارة نفسه كان          

لكنه لم يجد عنده الشـجاعة ليقـول        . يعلم أنها عالقة شرعية   

وعموما فقد أخبرني فاروق أنه عثـر علـى         ! حقيقتها للناس 

نه أعدمها حتى ال    إو. وثيقة زواج الملكة نازلي بأحمد حسنين     

 !تقع في يد إي إنسان

 *** 

 !الغريب أن جثمان أحمد حسنين قد دفن مرتين

بقرافة «المرة األولى بعد وفاته دفن في مقبرة األسرة         

 . »المجاورين



 

، بنـت لـه     توالمرة الثانية بعد وفاته بـأربع سـنوا       

وتـم نقـل    .  ألـف جنيـه    ٢٢الحكومة مقبرة خاصة تكلفت     

وأشرف على عملية النقل حيدر     . ن إليها أحمد حسني » رفات«

باشا وأحمد عبد الغفار باشا وعثمان المهدي باشـا وطـارق           

 . خته محمد علي رمضانأوهاشم ولدا أحمد حسنين وابن 

 من رجال البحرية    يا جند ١٥وتولي القيام بنقل الرفات     

 . الملكية وثالث ضباط

هندسـة  «وقد صمم المقبرة الجديدة حسن فتحي أستاذ        

 . الشهير» لفقراءا

وكانت الحكومـة المصـرية قـد طالبـت الحكومـة           

 . ض عن حادث مصرع أحمد حسنينيالبريطانية بتعو

ا  شـيكً  – بعد عامين من الحادث      –فأرسلت القيادة البريطانية    

ا ألسرة   ألف جنيه إلى القصر الملكي تعويض      ١٢,٥٠٠بمبلغ  

 . الراحل أحمد حسنين

 نصف مليون جنيه    والغريب أن مصر كانت قد دفعت     

نجليـزي سـيرلي    قبل ذلك تعويضا عن مصرع السردار اإل      

 !. فور وقوع الحادث. ستاك

 *** 



 

 : عض يوميات محمد التابعي كتب يقولبفي 

 !مات أحمد حسنين كما مات سنيكا

كانت الشائعات قـد    . كتبت ذلك يوم وفاة أحمد حسنين     

لـى  خطر ع . تواترت بأن الملك فاروق هو الذي قتل حسنين       

 . بالي ما حدث لسنيكا على يد نيرون

 . ن وفاروق واضحو بين نيرهووجه الشب

 . فكالهما طاغية

 . أحدهما حرق روما

 . واآلخر حرق القاهرة

 . أحدهما قتل أمه وأخاه

 . األخر قتل عرض أمه وأخوته

أما وجه الشبه بين حسنين وسنيكا، فهو أن حسنين كان          

 وقد اختلف الناس فـي      .ونرائد فاروق وسنيكا كان رائد نير     

 !. أمر سنيكا اختلفوا في أمر حسنين

. حمد حسـنين  أفحتى اآلن لم يصدر التاريخ حكمه في        

أم أنه كان يحـاول     . وهل أعان فاروق على البغي والعدوان     

 أن يروضه على العدل والدعة؟ 



 

بل إن التاريخ لم يصدر حكمه على سنيكا وقد مضـى           

 . على وفاته عقود وعقود

ا وكانت حياته مليئـة بالمـأزق       ان سنيكا فيلسوفً  لقد ك 

 . واألهوال

وكان حسنين عالما وأديبا ورحالة كانت حياتـه كلهـا          

 . مآزق وأهوال

 . وكالهما كان يرتفع وينخفض

ثم مـا يلبـث     .  في قاع البحر   صفشل وينجح، ويغو  ي

 . يطفو فوق سطح الماء

 كان لسنيكا . وكما كان لحسنين صلة شرعية بأم فاروق      

وقد ظل سنيكا يعلم نيرون ويشير      . مثل هذه الصلة بأم نيرون    

وطلب سنيكا من نيرون أن يعتزل الحياة       . ٦٣عليه إلى عام    

ا سياسـيا    أصدر نيرون أمـر    ٦٥في عام   .  طلبه يالعامة فلب 

 ! لسنيكا بأن ينتحر

. وتلقى سنيكا أمر االنتحار وكان بين أهله وأصـدقائه        

 يستطيع أن يجازيهم على حسـن       نه ال إ: والتفت لهم وقال له   

 !بأكثر من أن يعتبروا بما حدث له على يد نيرون. صنيعهم



 

 أرسل أحمد حسنين إلى الملك      ١٩٤٥وفي نوفمبر عام    

 . ستقالته من منصب رئيس الديوانافاروق 

لقد ضحيت بحياتي من أجلـك      . وقال في هذه االستقالة   

ها في  وكان أملي أن أجعل من وجودي إلى جانبك قوة أسخر         

 ! قد خابيوكم يؤسفني أن أمل. خدمة بالدي

 !وكانت هذه االستقالة قبل وفاته بأربعة شهور

ك فاروق أصدر أمرا ساميا لحسنين بالبقاء فـي          لوكذ

 !أي باالنتحار.. وظيفته

 وهكذا مات حسنين 

 !!كما مات سنيكا

 

 

 

 




